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Voorwoord

Voor u ligt het Parlementaire Jaarverslag van de fracties in de Tweede en Eerste kamer
der Staten Generaal van de Partij voor de Dieren over het parlementaire jaar 2009-2010.

Het is een verslag geworden van meer dan 500 pagina’s inclusief bijlagen. We leggen
uitvoeriger verantwoording af over ons werk dan enige andere politieke partij, omdat we
geschiedenis willen schrijven. Juist nu keer op keer bevestigd wordt dat de korte termijn
belangen van de mens leiden tot een opeenvolging van crises, die welvaart en welzijn in
de weg staan. De bankencrisis en de internationale financiële crisis vormt slechts een
opmaat tot veel grotere problemen die bij ongewijzigd beleid zullen ontstaan op het
gebied van voedselverdeling, klimaat, dierenwelzijn, dierziekten, volksgezondheid, water,
grondstoffen, biodiversiteit, ontbossing en het verwoesten van het mariene ecosysteem.

Steeds meer mensen wordt duidelijk dat de Partij voor de Dieren geen single issue
beweging is, maar de enige partij met een planeetbrede visie op duurzaamheid en die
mededogen en duurzaamheid hogere prioriteit geeft dan economische belangen.
Wij zetten ons in voor een paradigmaverandering waarin een respectvolle omgang met
alle levensvormen centraal staat. Nog nooit eerder  is dierenwelzijn zozeer een
maatschappelijk en politiek thema geweest in Nederland. En dat is nog maar een begin.

In korte tijd heeft de Partij voor de Dieren, naast een vertegenwoordiging in de Eerste en
Tweede Kamer een vertegenwoordiging in acht provincies gerealiseerd, in 6
waterschappen en in 6 gemeenteraden. Er  is een eigen wetenschappelijk bureau en een
politieke jongerenorganisatie. We doen wekelijks verslag via een worldlog in 9 talen en
ook daarin zijn we de eerste politieke partij ter wereld.

Onze inspanningen van het afgelopen jaar hebben geleid tot een ‘zwaarwegend’
document dat helder maakt hoezeer een getuigenispartij van invloed kan zijn op de
landspolitiek in brede zin. We zijn trots op dit jaarverslag dat opnieuw mede mogelijk is
gemaakt door de twee ambtenaren van LNV die wel opgevallen zijn dit jaar.
Ik wens u veel leesplezier

Den Haag, 3 oktober 2011,
Marianne Thieme, fractievoorzitter Partij voor de Dieren.
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Inleiding

In hoofdstuk 1 van dit jaarverslag kunt u lezen over onze inzet op het gebied van
landbouw, veehouderij, voedsel en klimaat. Hoofdstuk 2 gaat over visserij en vissen. In
hoofdstuk 3 gaan wij in op het beleid omtrent dierproeven en biotechnologie. Hoofdstuk
4 geeft een overzicht van zaken die speelden rond gezelschapsdieren. Hoofdstuk 5 gaat
over vermaak met dieren en hoofdstuk 6 gaat over dieren in het wild en over de natuur.
Tot slot zetten wij in hoofdstuk 7 uiteen welke wetsvoorstellen in de periode 2009-2010
behandeld zijn en in hoofdstuk 8 treft u een overzicht aan van onze activiteiten en
bijdragen in de Eerste Kamer.
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1. Landbouw, veehouderij, voedsel en klimaat

1.1 Inleiding

Ook dit jaar heeft de Partij voor de Dieren het probleem van de grootschalige vee-
industrie voor het klimaat, natuur, dierenwelzijn en volksgezondheid weer stevig op de
politieke agenda gezet. De vee-industrie staat symbool voor het korte termijn denken
waarin hebzucht en geld leidend zijn. Hetzelfde denken dat de diverse crises in onze
wereld heeft veroorzaakt. De geluiden van erkenning van het probleem van de vee-
industrie klinken steeds luider en dat is tenslotte de eerste stap naar verandering. De
Partij voor de Dierenfractie heeft er onder andere voor gezorgd dat de regering een
onderzoek startte naar het duurzaam produceren van voedsel, waarbij niet alleen
economische belangen telden, maar ook de belangen van dieren, natuur en milieu. De
fractie is in de Tweede Kamer leidend in de discussie over het overmatige
antibioticagebruik in de veehouderij. De overheid is nalatig in het nemen van adequate
maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en laat het aan de sector over om
het gebruik te verminderen. De resistente bacteriën MRSA en ESBL (een enzym dat
antibiotica afbreekt) hebben ook dit jaar (dodelijke) slachtoffers geëist. Net als
dierziektes zoals Q-koorts. Keer op keer wordt duidelijk dat zowel mens als dier door de
veefabrieken ziek worden met steeds vaker dodelijke slachtoffers. De regering heeft ook
dit jaar niet willen discussiëren over een inkrimping van de veestapel om werkelijk iets te
doen aan de enorme negatieve effecten en gevaren die de vee-industrie veroorzaakt voor
mens, dier natuur en milieu. Niet alleen dieren worden geslachtofferd op het altaar van
de economie, maar ook steeds meer mensen betalen de prijs voor de steeds verdere
intensivering en grootschaligheid van de vee-industrie.

1.2 Relatie vleesconsumptie en klimaat

In 2050 leven er negen miljard mensen en wordt voorspeld dat er 450 miljard kilo vlees
gegeten wordt. De aarde biedt simpelweg niet de mogelijkheden om alle mensen te
voeden met dierlijke producten, ook niet als die allemaal biologisch zijn. De
vleesconsumptie moet omlaag, te beginnen in de landen die het meeste consumeren.
Vlees is het meest milieuvervuilende onderdeel van ons dieet, dat was en is het officiële
standpunt van het kabinet. Elk wetenschappelijk rapport bevestigt het: vlees zorgt voor
uitputting van eindige grondstoffen, ontbossing en vergiftiging van ons milieu. Mede door
de focus op dierlijke eiwitten in het westen heerst er honger in het zuiden. En zo worden
vluchtelingenstromen in onze richting tegen wil en dank uitgelokt. Vlees legt een beslag
op 80% van de landbouwgronden en is verantwoordelijk voor 30% van het wereldwijde
biodiversiteitverlies. De klimaatimpact is enorm groot. Wageningen Universiteit
concludeert dat slechts 4% van de consumenten zich bij de aankopen laat leiden door
thema’s als milieu, dierenwelzijn en rechtvaardigheid.
Ook in 2010 verschenen er weer diverse (internationale) rapporten met de alarmerende
boodschap dat de vleesconsumptie omlaag moet. Zo publiceerde het Wereld Natuurfonds
het Living Planet Rapport 2010, dat stelt dat er drie aardbollen nodig zijn in 2050 als de
consumptie onveranderd blijft.
In de Nota Duurzaam voedsel (2009) is de visie van de regering neergelegd om
voedselconsumptie en -productie duurzamer te maken. Boodschap van de nota is dat
Nederland over 15 jaar koploper moet zijn op het gebied van duurzame
voedselproductie. Een mooi streven, maar de regering had geen duidelijke doelen
geformuleerd om dit te bereiken. In een motie heeft de Partij voor de Dieren samen met
GL, CU, SP, SGP en CDA gevraagd om duidelijke en afrekenbare doelstellingen. De motie
werd aangenomen. In een andere motie vroeg de Partij voor de Dieren de regering om
afspraken te maken met verschillende ketens, o.a. supermarkten over het tegengaan van
stunten met voedselprijzen. De aanbiedingen staan op gespannen voet staan met
verduurzaming van voedsel. Ook deze motie is aangenomen.
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De Partij voor de Dieren heeft ook meerdere malen tijdens vergaderingen gevraagd om
het instellen van een vleestaks of een hoog BTW tarief op vlees, vis en zuivel. Het wordt
tijd dat we voor de werkelijke kosten van ons voedsel gaan betalen en dus ook voor de
negatieve effecten die de productie ervan heeft op onze planeet. Het is een goed
instrument voor gedragsverandering. Dat blijkt uit onderzoek, maar ook uit het verleden
met bijvoorbeeld de accijnzen op loodhoudende benzine.
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft dit jaar met succes een onderzoeksvoorstel
voor de Toekomst- en Onderzoeksagenda van de Tweede Kamer gedaan. Het onderzoek
behelst het in kaart brengen van de nationale en internationale economische aspecten
van voedselproductie. Het was dit jaar voor het eerst dat fracties mochten komen met
onderzoeksvoorstellen ten behoeve van de hele Tweede Kamer. In totaal werden er door
de fracties twaalf onderzoeksvoorstellen ingediend. Jaarlijks kunnen ten hoogste drie van
deze onderzoeken worden uitgevoerd.
Het eindrapport wordt naar alle waarschijnlijkheid in november 2011 gepresenteerd.

Debatten

• AO Duurzaam Voedsel 2e termijn (27 januari2010)
• AO Duurzaam Voedsel 1e termijn (20 januari 2010)
• Bijdrage VROM-begroting 2010, tweede termijn (10 december 2009)
• Begroting EL&I 2011 (23 november 2010)

Kamervragen

• De subsidieregeling voor integraal duurzame stallen (16 september 2010)
• Het duurzaam inkopenbeleid en de keurmerken die daaronder vallen

(22 april 2010)
• De regeling groenprojecten (3 februari 2010)
• De politiek van minder vlees eten (26 januari 2010)
• Ethische uitdagingen in de landbouw (5 november 2009)
• Een wet duurzame producten (3 november 2009)

1.3 Dierenwelzijn in de intensieve veehouderij

De omgang met dieren is een belangrijk maatschappelijk thema en mede op aandringen
van de Partij voor de Dieren is een themacommissie Dierhouderij ingesteld. De
commissie streeft naar samenhang en coördinatie van het beleid rond het houden van
dieren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de effecten van het houden van dieren
op volksgezondheid, milieu, dierenwelzijn en ruimtelijke ordening. De commissie gaat
hoorzittingen organiseren en werkbezoeken afleggen. Daarnaast bestaat het voornemen
om op diverse plaatsen in het land maatschappelijke debatten te organiseren. Na afloop
van de behandeling van een thema zal de regering om een reactie worden gevraagd en
zal een politiek debat plaatsvinden.
Staatssecretaris Bleker heeft tijdens de bespreking van de EL&I begroting voor 2011
toegezegd dat de Kamer ervan op aan kan dat hij een actieve bijdrage zal leveren aan
het nieuwe Europese actieplan dierenwelzijn en dat hij ook hogere eisen zal stellen aan
dierenwelzijn. Het Europese actieplan 2006-2010 wordt geëvalueerd. De Europese
Commissie zal medio 2011 haar nieuwe actieplan voor dierenwelzijn opleveren.
De fractie van de Partij voor de Dieren is zeer kritisch over het Europees actieprogramma
voor dierenwelzijn, dat zou lopen van 2006-2010. Hoewel het actieprogramma een teken
was voor meer aandacht voor dierenwelzijn binnen de Europese Unie, zijn er nauwelijks
resultaten geboekt. De Europese regels worden met voeten getreden. Zo worden nog
steeds staarten van varkens en snavels van kippen geknipt. Er moet veel harder worden
gewerkt om de miljarden dieren die in Europa worden gefokt, gehouden, vervoerd en
geslacht de bescherming te kunnen geven waar zij als levende wezens recht op hebben.

De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend met het verzoek aan de regering om
de minimale stahoogte van dieren tijdens transport over te nemen in regelgeving en
tevens binnen de Europese Unie te bepleiten. Met deze minimale afmetingen kunnen
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dieren in een natuurlijke positie staan zonder zich te verwonden. De motie werd
gesteund door PvdA, GL, SP en D66 en haalde geen meerderheid.

In de aanloop naar de bespreking van het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren over
een verbod op onverdoofd ritueel slachten, heeft de partij Kamervragen gesteld over een
op handen zijnd verbod op onbedwelmd slachten in België. De minister bleek echter niet
bereid het voorbeeld van België te volgen.

In 1998 zijn afspraken gemaakt met de varkenssector dat in 2013 de ‘oppervlakte-eis’
van kracht wordt. Dit is vastgelegd in het Varkensbesluit en houdt in dat varkens één
vierkante meter ruimte ter beschikking moeten hebben in plaats van de 0.8 vierkante
meter. De sterke lobby vanuit de varkenssector heeft ervoor gezorgd dat zij onder deze
afspraak uit hebben kunnen komen. Hoewel het kabinet demissionair, oftewel aftredend,
was, heeft minister Verburg in maart 2010 besloten de oppervlakte-eis van één vierkante
meter te laten vervallen. Ze nam dit besluit omdat er veel varkenshouders waren die nog
niet begonnen waren met de benodigde verbouwing van hun stallen. De fractie heeft,
met behulp van andere oppositiepartijen geprobeerd om het onderwerp omstreden te
verklaren. Dit zou ervoor hebben gezorgd dat de brief waarin de minister deze maatregel
aankondigde, niet behandeld zou kunnen worden, waardoor de oppervlakte-eis van
kracht zou blijven. Onze fractie kreeg hier echter niet genoeg steun voor in de Kamer.

In de glossy ‘Gerda’ liet minister Verburg een rooskleuriger beeld zien van de landbouw
in Nederland. De Partij voor de Dieren vroeg een spoeddebat aan naar aanleiding van de
productie en verspreiding van deze glossy. Overheidscommunicatie dient over beleid en
organisatie te gaan en wordt niet gericht op persoonlijke "image building" van
bewindspersonen, zo staat dat in de communicatievoorschriften. Een snelle blik in de
glossy bewijst dat deze regels met voeten zijn getreden. De minister wordt door bekende
personen en medewerkers de hemel in geprezen en zij noemde in het blad de landbouw
‘een paradijs’. De Partij voor de Dieren heeft het CDA en de minister-president om
opheldering gevraagd tijdens een spoeddebat. Nadat de minister Verburg en de minister-
president hadden erkend dat er inderdaad strijd was met de regels voor
overheidscommunicatie diende de Partij voor de Dieren een motie van treurnis in. Deze
motie werd door een grote Kamermeerderheid gesteund en aangenomen. Alleen CDA,
ChristenUnie en de SGP stemden tegen de motie. Minister Verburg liet weten dat het
uitbrengen van een glossy wat haar betreft niet voor herhaling vatbaar is en zij lessen
trekt uit de reacties op de publicatie.

Debatten

• Begroting EL&I 2011 (23 november 2010)
• Spoeddebat glossy Gerda (11 maart 2010)
• SO Landbouw & Visserijraad (12 februari 2010)
• Bijdrage VROM-begroting 2010, tweede termijn (10 december 2009)

Kamervragen

• Het laten inslapen van jonge kalveren omdat zij niet geschikt zouden zijn om af te
mesten (20 september 2010)

• Het bericht dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vanwege de fusie veel
gegevens kwijt is (20 september 2010)

• De subsidieregeling voor integraal duurzame stallen (16 september 2010)
• 300 overleden biggen tijdens een veetransport (31 augustus 2010).
• Het essay over de ethische vragen over voedsel (22 juli 2010).
• De voortgang op het gebied van preventie van stalbranden (15 juli 2010)
• Oververhitte varkens op transport (6 juli 2010)
• Het bericht dat Nederland opnieuw is gestegen op de lijst van landen waar

meldingen over dierenleed grootschalig voorkomen (15 april 2010)
• De bestrijding van Q-koorts en de kosten en proportionaliteit daarvan (11 maart

2010)
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niet begonnen waren met de benodigde verbouwing van hun stallen. De fractie heeft,
met behulp van andere oppositiepartijen geprobeerd om het onderwerp omstreden te
verklaren. Dit zou ervoor hebben gezorgd dat de brief waarin de minister deze maatregel
aankondigde, niet behandeld zou kunnen worden, waardoor de oppervlakte-eis van
kracht zou blijven. Onze fractie kreeg hier echter niet genoeg steun voor in de Kamer.

In de glossy ‘Gerda’ liet minister Verburg een rooskleuriger beeld zien van de landbouw
in Nederland. De Partij voor de Dieren vroeg een spoeddebat aan naar aanleiding van de
productie en verspreiding van deze glossy. Overheidscommunicatie dient over beleid en
organisatie te gaan en wordt niet gericht op persoonlijke "image building" van
bewindspersonen, zo staat dat in de communicatievoorschriften. Een snelle blik in de
glossy bewijst dat deze regels met voeten zijn getreden. De minister wordt door bekende
personen en medewerkers de hemel in geprezen en zij noemde in het blad de landbouw
‘een paradijs’. De Partij voor de Dieren heeft het CDA en de minister-president om
opheldering gevraagd tijdens een spoeddebat. Nadat de minister Verburg en de minister-
president hadden erkend dat er inderdaad strijd was met de regels voor
overheidscommunicatie diende de Partij voor de Dieren een motie van treurnis in. Deze
motie werd door een grote Kamermeerderheid gesteund en aangenomen. Alleen CDA,
ChristenUnie en de SGP stemden tegen de motie. Minister Verburg liet weten dat het
uitbrengen van een glossy wat haar betreft niet voor herhaling vatbaar is en zij lessen
trekt uit de reacties op de publicatie.

Debatten

• Begroting EL&I 2011 (23 november 2010)
• Spoeddebat glossy Gerda (11 maart 2010)
• SO Landbouw & Visserijraad (12 februari 2010)
• Bijdrage VROM-begroting 2010, tweede termijn (10 december 2009)

Kamervragen

• Het laten inslapen van jonge kalveren omdat zij niet geschikt zouden zijn om af te
mesten (20 september 2010)

• Het bericht dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vanwege de fusie veel
gegevens kwijt is (20 september 2010)

• De subsidieregeling voor integraal duurzame stallen (16 september 2010)
• 300 overleden biggen tijdens een veetransport (31 augustus 2010).
• Het essay over de ethische vragen over voedsel (22 juli 2010).
• De voortgang op het gebied van preventie van stalbranden (15 juli 2010)
• Oververhitte varkens op transport (6 juli 2010)
• Het bericht dat Nederland opnieuw is gestegen op de lijst van landen waar

meldingen over dierenleed grootschalig voorkomen (15 april 2010)
• De bestrijding van Q-koorts en de kosten en proportionaliteit daarvan (11 maart

2010)
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• De gevolgen van een eventueel vervoersverbod (19 februari 2010).
• Het aanpassen van uiers voor melkrobots (11 februari 2010)
• De toename van het gesleep met vee (4 februari 2010)
• Pluimvee (20 januari 2010)
• Een mogelijk kartel van diervoederbedrijven (13 januari 2010)
• Veetransporten in de kou (6 januari 2010)
• Het verbod op rituele slacht in België (17 december 2009)
• Onbedwelmd geslachte dieren (30 november 2009)

1.4 Dierziektencrises

Q-koorts

Sinds de uitbraak van de Q-koorts werden meer dan 4.000 mensen besmet, van wie een
groot aantal chronisch ziek werd. Daarnaast overleden 15 mensen aan de ziekte. De
commissie Van Dijk, die het Q-koortsbeleid dit jaar evalueerde, heeft hard geoordeeld
over het feit dat de regering ervoor heeft gekozen de besmettingsrisico’s te verzwijgen
voor de bevolking. De commissie: “Er was geen centrale overheid die duidelijk maakte
welke risico’s mensen liepen” en “Er heerste een klimaat waarin niet bepaald een
klemmend beroep werd gedaan op individuele ondernemers om een potentieel gevaar
voor de volksgezondheid te helpen voorkomen.”

De Partij voor de Dieren vraagt al sinds 2007 aan de minister om maatregelen te nemen
om te voorkomen dat massale doding van dieren weer nodig zou worden. De partij is
voorstander van preventief inenten van de geiten en schapen, maar veel liever ziet zij de
intensieve veehouderij, oftewel de veroorzaker van de dierziekte-uitbraken, zo snel
mogelijk verdwijnen uit ons land.

Kenmerkend van het kabinet is dat het in het dossier over de Q koorts niet alleen
mensen onwetend laat over de besmettingshaarden van Q-koorts, maar ook dat de
tweede Kamer gebrekkig geïnformeerd wordt. Zo ook begin 2010, toen TV programma
NOVA een uitzending maakte over een groot vleesschapenbedrijf in Brabant dat besmet
bleek te zijn, maar waarvoor geen Q-koorts maatregelen gold. Het kabinet had nog een
week voor de NOVA-uitzending de Tweede Kamer wijsgemaakt dat
vleesschapenbedrijven geen rol spelen in de Q-koorts epidemie. Het kabinet bleek echter
al een half jaar op de hoogte van dit grote besmette vleesschapenbedrijf in Brabant en
van het feit dat dit leidde tot 46 humane besmettingen. Maatregelen bleven echter uit
ondanks waarschuwingen vanuit de gezondheidszorg.

Een motie van de Partij voor de Dieren waarin de minister gevraagd werd om niet langer
schijndrachtige melkgeiten- en schapen te ruimen, werd aangenomen door een grote
meerderheid van de Kamer. Drachtige dieren zijn pas in een laat stadium van
schijndrachtige dieren te onderscheiden en doel van de motie was dan ook de
bescherming van drachtige dieren. Het risico voor de volksgezondheid was zo klein dat
de meeste partijen zich in de motie konden vinden. Onze fractie heeft ook gevraagd om
een verbod op het ruimen van bokken, omdat het ruimen van de mannelijke dieren geen
toegevoegde waarde heeft voor de volksgezondheid. Op de VVD na, vond de Kamer een
dergelijk verbod niet nodig.

De geitenhouders die getroffen zijn door de Q-koorts, hebben een financiële compensatie
gekregen voor de schade die zij hebben geleden. De mensen die besmet zijn geraakt met
deze ziekte, die vaak zeer langdurige gevolgen heeft, zijn dat echter niet. De Partij voor
de Dieren vindt het onrechtvaardig dat deze mensen niet schadeloos gesteld worden en
heeft gepleit voor het instellen van een overheidsfonds voor zoönosen, die door de sector
en de overheid gefinancierd zou moeten worden. Hieruit zouden slachtoffers van
zoönosen gecompenseerd kunnen worden. Deze motie kon echter niet op een
meerderheid in de Kamer rekenen.
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Debatten

• AO Q-koorts (15 november 2010)
• AO Q-koorts (23 september 2010)
• AO Q-koorts (08 april 2010)
• Spoeddebat Q-koorts (27 januari 2010)
• Mondelinge vragen Q-koorts (19 januari 2010)
• AO Q-koorts (13 januari 2010)
• AO Q-koorts (17 december 2009)

Kamervragen

• De nieuwe Q-koortsbesmetting in Lunteren (9 juli 2010)
• De bijzondere omstandigheden van met Q-koorts besmette melkschapenbedrijven

met bedreigde landbouwrassen (21 april 2010)
• Het Q-koortsbeleid op onder andere kinderboerderijen (8 januari 2010)
• Een dekverbod voor geiten (7 januari 2010)
• Q-koorts en bioterrorisme (29 december 2009)

Antibioticaresistentie (MRSA/ESBL)

Het zou onbestaanbaar zijn dat als één peuter oorontsteking heeft, de hele school met de
zwaarst denkbare antibiotica zou worden behandeld. En toch is dat precies wat -in strijd
met de wet- gebeurt in de pluimvee-industrie. En het zou ondenkbaar zijn wanneer
mensen massaal hun antibioticakuren niet zouden afmaken. En toch is dat precies wat
overal in de vee-industrie gebeurt. Volgens het RIVM is het heel wel mogelijk dat het
eten van kippen er ook voor kan zorgen dat mensen resistent worden tegen antibiotica.
Resistentie tegen dit laatste-redmiddel antibiotica heeft al tot dodelijke slachtoffers onder
mensen geleid en maakt behandeling van multi-resistente bacteriën vrijwel onmogelijk.

Volgens adviesbureau Berenschot hebben zowel de veehouder als de dierenarts
economische belangen bij het antibioticagebruik. Het convenant dat met de sector is
gesloten heeft niet gezorgd voor een substantiële vermindering van het commercieel
antibioticagebruik. Het is slechts met 2% gedaald. De minister blijft vertrouwen op
zelfregulering en kiest daarmee voor de belangen van de sector.
Tijdens de mondelinge vragenronde stelde de Partij voor de Dieren dat 94% van het
kippenvlees dat in de schappen ligt een resistente bacterie heeft. Niet alleen de al
bekende MRSA, maar tevens in toenemende mate de ESBL-bacterie. Er zijn zelfs doden
gevallen onder mensen die besmet zijn geraakt. Onschuldige infecties kunnen
levensgevaarlijk worden door de resistente bacteriën. Ondertussen laat de minister
maatregelen over aan de sector, maar deze neemt haar verantwoordelijkheid niet. De
vee-industrie geeft aan zich niet te willen vastleggen op de gevraagde 20% tot 50%
reductie in 2013. Volgens de minister zal in 2011 een reductie van 20% en in 2013 een
reductie van 50% gehaald zijn. Er is echter geen enkele aanwijzing dat de vee-industrie
deze reductiepercentages gaat halen. Sterker nog, in 2010 verschenen diverse artikelen
en interviews waarin de sector zegt niet te verwachten dat zij de doelstellingen gaat
halen.

De Partij voor de Dieren heeft ook een motie ingediend met het verzoek om de regie
omtrent het antibioticagebruik in de veehouderij over te dragen aan VWS, gezien de
grote gevaren voor de volksgezondheid. De motie haalde geen meerderheid. Tevens
diende de partij een motie in om de verkoop van antibiotica door dierenartsen met een
eigen apotheek te verbieden. Dit om de economische belangen van dierenartsen bij het
verstrekken van antibiotica weg te nemen. Ook deze motie haalde geen meerderheid in
de Kamer.
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de Kamer.
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Debatten

• Begroting EL&I 2011 (23 november 2010)
• Mondelinge vragenronde over de ESBL bacterie (30 september 2010)
• Debat gebruik antibiotica in de pluimveesector (24 maart 2010)

Kamervragen

• Het niet melden van aangifteplichtige dierziekten (13 augustus 2010)
• Het hoge antibioticagebruik in de veehouderij (30 juni 2010)
• De resistente schimmels in ziekenhuizen die tot infecties en zelfs doden leiden

(21 juni 2010)
• Dierlijke eiwitten en menselijke gezondheid (20 januari 2010)
• Boetes aan pluimveehouders (5 november 2009)
• Salmonella en campylobacter (11 september 2009)

1.5 Gentechnologie

De erfelijke eigenschappen van planten en dieren hebben zich ontwikkeld in een
langdurig proces. Genetische manipulatie van planten en dieren vormt een drastische
breuk met het natuurlijke ecosysteem. Het tast niet alleen de integriteit van planten en
dieren aan, maar vormt ook grote risico’s voor hun voortbestaan en het evenwicht van
het ecosysteem als geheel.

In Europa is een hevige discussie losgebarsten over de toelating en het gebruik van
gentechgewassen. Europese burgers staan afwijzend tegenover gengewassen, maar hun
argumenten worden nauwelijks meegenomen. Veel lidstaten, waaronder Nederland, zien
economische kansen voor de teelt van gentechgewassen en willen dit dan ook toestaan.
Tot nu toe is daar echter geen meerderheid voor te vinden. Waardoor discussies over dit
onderwerp in Europa vastlopen. Om uit de impasse te raken, heeft Nederland samen met
Oostenrijk een voorstel ingediend bij de Europese Commissie om de beslissing om teelt
van gentechgewassen toe te staan voortaan weer op nationaal niveau te maken, in
plaats van in Brussel. Zo zouden landen die geen gentechteelt willen, de bevoegdheid
krijgen om dat te kunnen verbieden. In ruil daarvoor moesten zij hun tegenstand tegen
Europese toelatingen van gentech opgeven. Hierdoor zou de toelatingsprocedure, die al
tijden praktisch stilligt, omdat er simpelweg veel weerstand is tegen gentech, eindelijk
weer vlottrekken, en zo een langdurig conflict oplossen. Het voorstel is overgenomen en
uitgewerkt door de Europese Commissie.

De Partij voor de Dieren is er een voorstander van dat landen die geen gentechgewassen
op hun grondgebied willen verbouwen ook de vrijheid krijgen om dat niet te doen. Een
verbod op de teelt van gengewassen ligt echter zeer gevoelig bij de Wereld
Handelsorganisatie (WTO), daarom is het van groot belang dat een dergelijk verbod ook
juridisch houdbaar is. De handelsregels die vrije handel bevorderen zijn heel streng, een
verbod ergens op uitvaardigen mag niet zomaar en als je dit toch doet kun je door de
WTO gedwongen worden om het verbod weer op te heffen.

Wat betreft het voorstel van Nederland en Oostenrijk heeft de Partij voor de Dieren daar
ernstige twijfels over. Het zal er naar onze mening niet voor zorgen dat landen inderdaad
de teelt van gentech kunnen tegenhouden in hun land. Het zal wel zorgen voor
toelatingen van zowel gentechimport als –teelt, omdat de kritische landen hun bezwaren
niet meer mogen inbrengen. De Partij voor de Dieren heeft al sinds de lancering van het
plan vragen gesteld over de juridische houdbaarheid van het voorstel, maar werd steeds
met een kluitje in het riet gestuurd. Ook in de Eerste Kamer heeft de partij samen met
de SP het voortouw genomen en vragen voorgelegd aan de regering over de kwaliteit
van deze voorstellen. Ook internationaal blijkt het enthousiasme over het voorstel niet
groot. Landen als Duitsland en Frankrijk zijn sceptisch of het voorstel wel in lijn met WTO
regels is. Begin november bracht de juridische dienst van de raad een geheim advies uit,
dat via journalisten uitlekte. De dienst concludeerde dat de juridische onderbouwing van
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het voorstel niet deugt en dat de WTO een verbod op ethische gronden niet zal toestaan.
Daarmee concludeert de raad dat het voorstel niet juridisch houdbaar is. De Partij voor
de Dieren heeft er in verschillende Milieu- en Landbouw- en Visserijraden op gewezen dat
de landen die geen teelt van gentech willen op deze manier niet gehoord worden. De
Nederlandse regering wilde haar steun voor het voorstel echter niet intrekken. Er is nog
geen beslissing genomen over het voorstel, omdat ook andere lidstaten het voorstel in
twijfel trekken.

Een ander onderwerp dat speelde met betrekking tot genetische manipulatie is
cisgenese. Hiermee worden gentechgewassen bedoeld, waarbij een eigenschap wordt
overgebracht binnen een soort. Bijvoorbeeld door een gen van een aardappel in te
brengen in een andere aardappel. Er worden dus geen soortgrenzen overschreden, maar
er wordt wel gebruik gemaakt van dezelfde techniek en hierdoor spelen dezelfde risico’s
als met ‘gewone’ genetische manipulatie. Andere partijen willen een soepelere toelating
voor ‘cisgene’ gewassen. De Partij voor de Dieren heeft zich daar altijd tegen verzet en
heeft erop gewezen dat het er niet toe doet waar de genen vandaan komen. Het gaat
erom dat zij lukraak worden ingebracht. Dat blijft altijd een zeer onvoorspelbaar proces.
Het rapport van RIKILT, het instituut voor voedselveiligheid, onderstreept die conclusie.
Cisgenese is een politiek woord. Een versnelde toelatingsprocedure is voor de Partij voor
de Dieren dan ook zeker niet aan de orde.

Van de voorzitter van de EFSA, de European Food Safety Authority, werd onlangs
duidelijk dat zij belangen had in een organisatie die de belangen van een chemiebedrijf in
de Verenigde Staten, Monsanto, verdedigt. Zij had dat verzwegen. De voorzitter van de
EFSA lobbyt voor de producenten van gentech. De Partij voor de Dieren vindt dit
onbestaanbaar en heeft voorgesteld dat de staatssecretarissen aandringen op de
benoeming van een onafhankelijke voorzitter. Zij vonden het echter niet nodig, omdat er
geen banden bestaan tussen de industrie en de instantie die toelatingen verleent voor
gentechgewassen. Echter, als deze banden inzichtelijk zijn, vormt het volgens hen ook
geen belemmering.

Debatten

• Landbouw- en Visserijraad (21 december 2010)
• Milieuraad (16 december 2010)
• Landbouw- en Visserijraad (03-12-2010)
• AO Genetisch gemodificeerde organismen (02 december 2010)
• Landbouw- en Visserijraad (15 september 2010)

1.6 Mest, dierrechten, compartimentering

Het systeem van dierrechten heeft als doel de omvang van de veehouderij in ons land te
reguleren door de hoeveelheid geproduceerde dierlijke mest te beperken. Op 1 januari
2008 is artikel 26 van de Meststoffenwet ingetrokken en daarmee werd ook de regionale
indeling van het dierrechtenstelsel afgeschaft. Nederland was daarvoor verdeeld in een
aantal zogenaamde compartimenten, waardoor de vee-industrie zich niet teveel kon
concentreren in een bepaalde regio. Het opheffen van die compartimenten heeft echter
geleid tot een netto toename van dieren, vooral varkens, in de voormalige
concentratiegebieden voor de veehouderij. Naar aanleiding van een motie die mede door
de Partij voor de Dieren werd ingediend, is de compartimentering van de dierrechten
teruggekeerd. De Minister van Landbouw moest toegeven dat een sterke toename van
intensieve veehouderijen in de concentratiegebieden ongewenst is en heeft de motie
uitgevoerd, zodat per april 2010 de compartimenten weer zijn ingevoerd. Een motie,
ingediend door de Partij voor de Dieren, over het van de markt halen van overtollige
dierrechten haalde het, ondanks de gevaren voor natuur en milieu, niet met een
meerderheid.
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ingediend door de Partij voor de Dieren, over het van de markt halen van overtollige
dierrechten haalde het, ondanks de gevaren voor natuur en milieu, niet met een
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De Partij voor de Dieren heeft er tijdens de bespreking van de wijziging van de
Meststoffenwet op gewezen dat de dierrechten alleen de productie van kippen- en
varkensmest reguleren, terwijl zich in de concentratiegebieden ook andere bedrijven
zoals melkveebedrijven bevinden. De partij heeft om meer duidelijkheid gevraagd van de
regering omtrent de druk die de intensieve veehouderij en andere takken van
bedrijfsmatig gehouden dieren op het milieu leggen. Tevens heeft ze gevraagd om meer
duidelijkheid over verleende vergunningen en de gronden waarop besloten is deze
vergunningen te verlenen.

Het voornemen van de regering is om per 2015 het stelsel van dierrechten wederom af
te schaffen. De Partij voor de Dieren zal de noodzaak van een dergelijk stelsel blijven
benadrukken, omdat ook in 2015 geen sprake zal zijn van evenwicht op de mestmarkt.
Er zal nog steeds sprake zijn van een mestoverschot. Dit wordt door experts bevestigd.

In Kamervragen heeft de partij geïnformeerd naar een varkensbedrijf in Lierop dat de
Meststoffenwet en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren heeft overtreden. De
minister bevestigde dat controle had plaatsgevonden en dat het bedrijf in de toekomst
extra in de gaten zal worden gehouden.

Debatten

• Verslag wijziging meststoffenwet - herinvoering compartimentering
(5 oktober 2010)

Kamervragen

• Een inval bij een varkenshouderij in verband met het overtreden van
milieuvoorschriften (11 maart 2010)

• Dierexperimenten voor onderzoek naar methaanproductie in de pens van
herkauwers (11 maart 2010)

• De (on)mogelijkheid om bedrijven die zich niet aan hun milieuvergunning houden
te kunnen sluiten (31 augustus 2010)
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2. Visserij

2.1 Inleiding

Op woensdag 19 mei 2010 ging de documentaire, ‘Sea the Truth’, van de Nicolaas G.
Pierson Foundation (het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren) in
première. In Sea the Truth staat de conditie van onze zeeën en oceanen centraal. Als we
in het huidige tempo vis blijven vangen en eten kunnen over 30 jaar de oceanen en
zeeën leeggevist zijn. Wetenschappers verkondigen deze boodschap al jaren, maar dit
heeft nog niet geleid tot maatregelen die het tij kunnen keren. De jacht op vis is een uit
de hand gelopen economisch monstrum: met grote sleepnetten worden de bodems van
de zeeën leeggeschraapt, alles wat leeft met een vernietigende kracht met zich
meenemend. De massale bijvangst gaat verminkt of dood terug de zee in. Slechts 0,8
procent van de wereldzeeën is beschermd gebied en vangstquota worden stelselmatig te
hoog vastgesteld en overtreden. Voedingsdeskundigen propageren twee keer in de week
vis te eten, maar vergeten erbij te vertellen dat in vooral vette vissen ontoelaatbare
hoeveelheden giftige stoffen zitten. En dat de zee niet onbeperkt kan leveren. Daarbij is
de fabel van de gezonde visolie hardnekkig.

In de Tweede Kamer is ook weer veel gebeurd op het gebied van de visserij. De Partij
voor de Dierenfractie heeft een groot aantal moties ingediend die met een meerderheid
zijn aangenomen. Zo zal de Nederlandse regering zich sterk moet maken voor het welzijn
van vissen en dit een plaats moeten geven in het kabinetsbeleid, ze moet zich inzetten
voor verlaging van het vangstquotum voor geassocieerde visbestanden met 15% en de
bijvangst van Doornhaaien moet op 0 worden gesteld, de vangst van paling uit vervuilde
gebieden moet verboden worden en bijvangsten moeten voortaan aan land gebracht
worden, zodat ze meetellen in de vangsten. Natuurlijk blijft er ook op dit terrein nog een
wereld te winnen en daar gaan we ons in het nieuwe jaar weer volledig voor inzetten. In
dit hoofdstuk komt een aantal thema’s van dit jaar aan bod.

2.2 Vissenwelzijn

De Minister van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) heeft geregeld gezegd dat zij
aandacht heeft voor het welzijn van vissen. Echter, wel op een vrijblijvende manier en
slechts middels een oproep aan de sector. De ambitie dat kwetsbare gebieden beschermd
worden en dat vissen niet meer 60 minuten liggen te stikken op het dek was nergens
terug te lezen1 en de mooie woorden van de Minister leken dus weinig betekenis te
hebben.

De Partij voor de Dieren heeft daarop een motie ingediend die aangenomen werd door
een meerderheid van de Kamer. In de motie worden de huidige vangstmethoden aan de
kaak gesteld. Deze methoden veroorzaken verwondingen en gevangen vissen worden
niet direct bedwelmd of gedood, maar ondergaan een langdurige doodsstrijd. De Partij
voor de Dieren vindt dat het welzijn van vissen een plaats zou moeten hebben in het
kabinetsbeleid dat zich richt op verduurzaming van de visserij. Het merendeel van de
Kamer bleek deze mening te delen. Vissenwelzijn wordt nu als een van de voorwaarden
in het werkprogramma Visserij Innovatie Platform (VIP) opgenomen, zodat daarmee de
ontwikkeling van humanere vangst- en dodingmethoden gestimuleerd kan worden.

De Partij voor de Dieren zal een vinger aan de pols houden, zodat de zorg voor het
welzijn van vissen daadwerkelijk een plaats krijgt in het kabinetsbeleid.

1 Bijdrage Partij voor de Dieren AO over de Nederlandse visie op nieuwe Europese visserijbeleid (GVB)
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Debatten

• AO over de Nederlandse visie op nieuwe Europese visserijbeleid
(17 december 2009)

2.3 Binnenvisserij

De Partij voor de Dieren is zeer bezorgd over de plannen voor een waterkrachtcentrale in
de Maas bij Borgharen. Allereerst is de vraag of deze centrale een echte bijdrage kan
leveren aan de energievoorziening. Wat wel zeker is, is dat de komst van deze centrale
veel vissen de dood zal injagen. En dat terwijl het voor veel vissoorten al heel moeilijk is
om te migreren en Nederland gebonden is aan meerdere internationale verdragen inzake
het verbeteren van de migratiemogelijkheden voor vissen. Ondanks wetenschappelijke
informatie die erop wees dat de vismigratie benadeeld zou worden, gaf de minister toch
vergunningen voor de bouw af.

De Partij voor de Dieren diende een motie in met daarin het verzoek om slechts een
vergunning af te geven voor de aanleg van een waterkrachtcentrale bij Borgharen indien
wordt voorzien in een bewezen deugdelijke alternatieve vistrap voor stroomopwaartse
migratie, zodat vissen op een veilige manier de centrale kunnen passeren. De motie werd
helaas verworpen, zelfs door de ‘groene’ partijen als GroenLinks en SP.

Verder is het ‘polderen’ inmiddels ook in de viswereld neergestreken, vermomd als de
visstandbeheerscommissie. Waarbij de bedoeling is dat betrokken partijen onderling
bespreken hoe de visstand in een bepaald (deel) water beheerd gaat worden. Ook hier
hebben we de rijksoverheid gevraagd om duidelijke richtlijnen op te stellen, maar de
minister hield voet bij stuk.

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over het experiment van twee
waterschappen, waarbij als maatregel voor het verbeteren van de waterkwaliteit
ingegrepen zal worden in de visstand. Volgens de Kaderrichtlijn Water mag het
wegvangen van vissen slechts zeer terughoudend toegepast worden. De Partij voor de
Dieren maakt zich zorgen over het welzijn van de vissen en betwijfelt sterk of dit wel de
juiste aanpak voor het verbeteren van de waterkwaliteit is. De slechte waterkwaliteit is
vooral het resultaat van vervuiling door meststoffen van landbouwgronden en de partij
wil dan ook dat de bron van de vervuiling aangepakt wordt. Het kabinet hield echter vast
aan een combinatie van maatregelen, waar ook het wegvangen van de vissen toe
behoorde.

Debatten

• Schriftelijk overleg waterkrachtcentrale Borgharen (14 september 2010)
• AO Binnenvisserij (3 februari 2010)
• WGO Visserij (16 november 2009)

Kamervragen

• Slechts een vergunning afgeven indien wordt voorzien in een bewezen deugdelijke
alternatieve vistrap (13 oktober 2010)

• Over de opening van het kreeftenseizoen in 2010 (9 maart 2010)
• Over het wegvissen van brasem en karper als maatregel voor de verbetering van

de waterkwaliteit (19 februari 2010)
• Over het gebruik van staalslakken in de Oosterschelde (25 augustus 2009)

2.4 Paling

De paling is dit jaar weer uitvoerig aan bod gekomen. Zo heeft LNV een nationaal
aalbeheerplan naar de Europese Commissie gestuurd. Doel van het plan is het realiseren
van de bescherming en de duurzame bevissing van de Europese aal. De Partij voor de
Dieren steunt de minister in haar beleid met betrekking tot het Aalbeheerplan. Wel had



2222

het wat scherper gemogen. De fractie heeft de minister gevraagd ook andere lidstaten te
stimuleren zich aan de afspraken te houden. Desnoods door middel van dreiging met het
instellen van een algemeen vangstverbod. Verder heeft de fractie erop aangedrongen dat
geen belastinggeld wordt gebruikt om vissers te compenseren, aangezien de sector niet
bepaald bekend staat om duurzaamheid en de huidige lage palingstand voorkómen had
kunnen worden.

Verder was er de dioxinepaling. Palingen die gevangen worden in de binnenwateren met
te hoge concentraties dioxine en hun weg vonden naar de consument. De Partij voor de
Dieren wil het liefst een totaalverbod op de palingvangst. Voor een dergelijk verbod was
echter niet voldoende steun en dus heeft de fractie gevraagd om een wettelijk
vangstverbod in de vervuilde gebieden. Deze motie werd door de Kamer aangenomen.
Tevens is onze motie aangenomen waarin we de regering verzoeken met maandelijkse
rapportages te komen over de handhaving van het verbod op het verkopen van paling
die te hoge gehaltes dioxines bevat.

De fractie heeft Kamervragen gesteld over palingkwekerijen in Afrika die (deels)
gefinancierd worden door een Nederlands bedrijf. De fractie maakt zich vooral zorgen of
de paling wel duurzaam gekweekt kan worden en of rekening wordt gehouden met het
welzijn van de vissen.

Debatten

• AO Dioxine in paling (6 oktober 2010)
• AO Binnenvisserij (3 februari 2010)
• WGO Visserij (16 november 2009)

Kamervragen

• Over het opzetten van palingkwekerijen in Afrika (5 maart 2010)

2.5 Zeereservaten

De fractie heeft de schade die boomkorvloten toebrengen aan het bodemleven door
middel van Kamervragen aan de kaak gesteld. Boomkorvisserij is een visserijmethode
waarbij twee sleepnetten over de zeebodem worden getrokken. Uit onderzoek blijkt dat
boomkorvisserij ervoor zorgt dat populaties van langzaam reproducerende soorten, zoals
haaien en roggen, gevaar lopen, er verlies aan biodiversiteit optreedt, vissoorten kleiner
worden omdat ze steeds minder tijd hebben om te reproduceren en de beschikbaarheid
van voedsel voor aasetende (vis)soorten vergroot wordt. Gezien de grote ecologische en
economische waarden van de Noordzee en de noodzaak deze ook voor toekomstige
generaties in stand te houden, heeft de fractie de minister verzocht om tenminste in de
beschermde gebieden in de Noordzee de boomkorvisserij zo snel mogelijk te verbieden.

Wat de subsidies voor het MSC-keurmerk betreft, heeft de fractie de minister laten weten
dat zij MSC niet ziet als een stap die de duurzaamheid dichterbij zal brengen, maar
eerder als belemmering voor de echte broodnodige maatregelen. Het keurmerk van de
MSC erkent en beloont duurzame visserijen. De belangrijkste visserijbioloog Daniel Pauly
heeft hier echter grote kritiek op. Hij stelt dat het vangen van vis, gezien de dramatisch
lage visstanden, op geen enkele manier duurzaam kan zijn. De Partij voor de Dieren ziet
liever dat geld gestoken gaat worden in het beschermen van grote gebieden op zee en
het kortsluiten van zeereservaten. Er is geen tijd te verliezen.

De fractie heeft een motie ingediend met het verzoek aan de regering om bij de
hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid herstel en behoud van de mariene
ecosystemen voorop te stellen. Deze motie werd gesteund door PvdA, D66, GroenLinks
en de SP. Verder heeft de fractie een motie ingediend waarin de regering gevraagd werd
om een plan van aanpak op te stellen om meerdere gebieden in de Noordzee te sluiten
voor de visserij. Deze motie kreeg steun van de SP, GroenLinks en de D66.



2322

het wat scherper gemogen. De fractie heeft de minister gevraagd ook andere lidstaten te
stimuleren zich aan de afspraken te houden. Desnoods door middel van dreiging met het
instellen van een algemeen vangstverbod. Verder heeft de fractie erop aangedrongen dat
geen belastinggeld wordt gebruikt om vissers te compenseren, aangezien de sector niet
bepaald bekend staat om duurzaamheid en de huidige lage palingstand voorkómen had
kunnen worden.

Verder was er de dioxinepaling. Palingen die gevangen worden in de binnenwateren met
te hoge concentraties dioxine en hun weg vonden naar de consument. De Partij voor de
Dieren wil het liefst een totaalverbod op de palingvangst. Voor een dergelijk verbod was
echter niet voldoende steun en dus heeft de fractie gevraagd om een wettelijk
vangstverbod in de vervuilde gebieden. Deze motie werd door de Kamer aangenomen.
Tevens is onze motie aangenomen waarin we de regering verzoeken met maandelijkse
rapportages te komen over de handhaving van het verbod op het verkopen van paling
die te hoge gehaltes dioxines bevat.

De fractie heeft Kamervragen gesteld over palingkwekerijen in Afrika die (deels)
gefinancierd worden door een Nederlands bedrijf. De fractie maakt zich vooral zorgen of
de paling wel duurzaam gekweekt kan worden en of rekening wordt gehouden met het
welzijn van de vissen.

Debatten

• AO Dioxine in paling (6 oktober 2010)
• AO Binnenvisserij (3 februari 2010)
• WGO Visserij (16 november 2009)

Kamervragen

• Over het opzetten van palingkwekerijen in Afrika (5 maart 2010)

2.5 Zeereservaten

De fractie heeft de schade die boomkorvloten toebrengen aan het bodemleven door
middel van Kamervragen aan de kaak gesteld. Boomkorvisserij is een visserijmethode
waarbij twee sleepnetten over de zeebodem worden getrokken. Uit onderzoek blijkt dat
boomkorvisserij ervoor zorgt dat populaties van langzaam reproducerende soorten, zoals
haaien en roggen, gevaar lopen, er verlies aan biodiversiteit optreedt, vissoorten kleiner
worden omdat ze steeds minder tijd hebben om te reproduceren en de beschikbaarheid
van voedsel voor aasetende (vis)soorten vergroot wordt. Gezien de grote ecologische en
economische waarden van de Noordzee en de noodzaak deze ook voor toekomstige
generaties in stand te houden, heeft de fractie de minister verzocht om tenminste in de
beschermde gebieden in de Noordzee de boomkorvisserij zo snel mogelijk te verbieden.

Wat de subsidies voor het MSC-keurmerk betreft, heeft de fractie de minister laten weten
dat zij MSC niet ziet als een stap die de duurzaamheid dichterbij zal brengen, maar
eerder als belemmering voor de echte broodnodige maatregelen. Het keurmerk van de
MSC erkent en beloont duurzame visserijen. De belangrijkste visserijbioloog Daniel Pauly
heeft hier echter grote kritiek op. Hij stelt dat het vangen van vis, gezien de dramatisch
lage visstanden, op geen enkele manier duurzaam kan zijn. De Partij voor de Dieren ziet
liever dat geld gestoken gaat worden in het beschermen van grote gebieden op zee en
het kortsluiten van zeereservaten. Er is geen tijd te verliezen.

De fractie heeft een motie ingediend met het verzoek aan de regering om bij de
hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid herstel en behoud van de mariene
ecosystemen voorop te stellen. Deze motie werd gesteund door PvdA, D66, GroenLinks
en de SP. Verder heeft de fractie een motie ingediend waarin de regering gevraagd werd
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Debatten

• Begroting EL&I 2011 (23 november 2010)
• Algemeen Overleg over de Wadden (11 februari 2010)
• AO overleg Landbouw- en Visserijraad (18 januari 2010)
• WGO Visserij (16 november 2009)

Kamervragen

• Over de ernstig negatieve gevolgen van de boomkorvisserij voor het leven in de
Noordzee (13 juli 2010)

2.6 Hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid

In de debatten over het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid heeft de Partij voor de
Dieren de minister aangesproken op de overeenkomsten met vooral armere landen.
Trailers halen met enorme netten de zee leeg, terwijl de lokale mensen met moeite een
maaltijd bij elkaar kunnen vissen. De fractie heeft de minister gevraagd wat precies de
criteria zijn voor het vissen in andere landen en hoe wordt gecontroleerd wat de precieze
effecten zijn.

De Partij voor de Dieren heeft ook tijdens de debatten over het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid aangedrongen op het sluiten en beschermen van bepaalde zeegebieden. Er
zijn netten waar dertien Boeings 747 in passen. De minister wilde verduurzaming door
middel van onder andere het gebruik van lange lijnen. Hierbij wordt de bodem niet
aangetast, maar allerlei diersoorten kunnen in die lijnen vast komen te zitten. Dat zijn
ook beschermde diersoorten als haaien, albatrossen en schildpadden. De Partij voor de
Dieren ziet de inzet van lange lijnen dan ook niet als verduurzaming van de visserij.

De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend over de vangstquota. Deze liggen
gemiddeld 48% hoger lager dan de vangsten die naar het oordeel van wetenschappelijke
instanties duurzaam zouden zijn geweest. De Europese Commissie stelde op basis van
beschikbare gegevens en het voorzorgbeginsel voor om de vangstquota voor 2010 voor
bestanden, zoals tarbot en griet, met 15% te verlagen. In de motie wordt de regering
opgeroepen zich neer te leggen bij het voorstel voor de verlaging van het vangstquotum
met 15%. De motie werd aangenomen.

De fractie heeft ook een motie ingediend waarin de regering gevraagd wordt bijvangsten
voortaan verplicht aan land te laten brengen, zodat ze meetellen in de vangsten. Deze
motie vond brede steun in de Kamer en werd aangenomen. Tevens diende de fractie een
motie in met de vraag aan de regering om haar duurzame visserijbeleid in 2010 (drie
jaar na implementatie) te evalueren en de Kamer hierover te informeren. Deze motie
kreeg steun van D66, GroenLinks en de SP. Tot slot is ook een motie, waarin de regering
verzocht wordt de bijvangst voor doornhaai tot nul te beperken ook aangenomen door de
Kamer.

Debatten

• AO Landbouw en Visserijraad (14 april 2010)
• AO Nederlandse visie op nieuwe Europese visserijbeleid (17 december 2009)
• AO Landbouw en Visserijraad (18 november 2009)
• WGO Visserij (16 november 2009)

Kamervragen

• Over de zandhaai en de identificatie van aangespoelde haaien (15 maart 2010)
• Over het illegaal vissen van Europa in West-Afrika (5 maart 2010)
• Over aangespoelde zandhaaien (10 februari 2010)
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3. Dierproeven en Biotechnologie

3.1 Inleiding

Voor het welzijn van proefdieren was lange tijd weinig aandacht in de Tweede Kamer.
Enkele collega-Kamerleden wisten zelfs niet dat de minister van VWS verantwoordelijk is
voor dierproeven. Gelukkig is dit door de komst van de Partij voor de Dieren veranderd
en wordt er vaker gediscussieerd over alternatieven voor dierproeven en vermindering
van het gebruik van het aantal proefdieren. Er moet echter nog veel gebeuren, want
zolang jaarlijks nog steeds honderdduizenden proefdieren de dood vinden in laboratoria,
hebben wij nog genoeg werk te verzetten.

Door de val van het kabinet in februari 2010 heeft ons werk op het gebied van de
proefdieren vertraging opgelopen. We moesten bijvoorbeeld langer wachten op de
uitvoering van toezeggingen die de minister heeft gedaan naar aanleiding van eerdere
vragen die we hebben gesteld. Op 14 oktober 2010 werd het nieuwe kabinet, onder
leiding van de VVD, beëdigd. In het regeerakkoord staat te lezen dat het kabinet in gaat
zetten op meer alternatieven voor dierproeven. De kabinetsvisie Alternatieven voor
Dierproeven die in 2008 door het vorige kabinet werd opgesteld, wordt door dit kabinet
overgenomen. De Partij voor de Dieren is blij dat haar inzet voor vermindering van het
proefdiergebruik terug te vinden is in het regeerakkoord en op de agenda blijft.

3.2 Proefdiergebruik blijft voornamelijk een geldkwestie

Voor de komst van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer werden er nauwelijks
debatten gevoerd over dierproeven. Het onderwerp was erg moeilijk op de agenda te
krijgen. De fractie zag zich genoodzaakt bij de begrotingsbehandeling van VWS veel tijd
te gebruiken om dierproeven aan de orde te kunnen stellen in de Kamer. Dat was de
enige plek waar over proefdieren gepraat kon worden, omdat haar voorstellen voor een
apart overleg over dierproeven tot dan toe door een meerderheid van de Kamer werden
afgewezen. Inmiddels heeft er echter een ware omslag plaatsgevonden.

Dankzij de Partij voor de Dieren ontvangt de Kamer nu jaarlijks een voortgangsbrief van
de regering over het dierproevenbeleid en naar aanleiding daarvan vindt elk jaar een
debat plaats over dierproeven. Debatten over dierproeven vormen nu dus een vast
onderdeel van de Kameragenda, waardoor de spreektijd tijdens de begroting niet meer
uitputtend gebruikt hoeft te worden om aandacht voor de proefdieren te vragen. Een
hele verbetering!

In een motie heeft de Partij voor de Dieren gevraagd om bij de verdeling van de gelden
uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) alternatieven voor dierproeven
voortaan op te nemen als thema. De motie kreeg steun van ChristenUnie, GroenLinks en
SP en werd daarmee verworpen.

De overheid steekt jaarlijks honderden miljoenen euro’s in onderzoek op het gebied van
medische wetenschappen. De hoeveelheid geld dat besteed wordt aan ontwikkeling en
toepassing van alternatieven voor dierproeven steekt daar schril bij af. Daarom diende
de fractie een motie in om voortaan een percentage van de onderzoeksbudgetten te
oormerken voor onderzoek naar proefdiervrije technieken. Deze motie werd aangenomen
door een Kamermeerderheid. Dit betekent dat een vast deel van het budget voortaan
bestemd is voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven, waardoor het totale
budget voor alternatieven vergroot is. PvdA en VVD stemden als enigen tegen dit
voorstel.

In een andere motie stelde de Partij voor de Dieren dat innovatiesubsidies op het terrein
van de levensmiddelentechnologie niet gebruikt mogen worden voor onderzoek met
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proefdieren. Deze motie werd alleen gesteund door PVV, GroenLinks en de ChristenUnie
en haalde dus geen meerderheid.

Debatten

• Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 (10 november 2010)
• Schriftelijk Overleg verdeling FES-gelden (28 januari 2010)

3.3 Het toegenomen proefdiergebruik

Het aantal dierproeven is in 2009 voor het eerst in 6 jaar weer gestegen. De Voedsel en
Warenautoriteit meldde dat er in dat jaar ruim 590.000 tests zijn gedaan. Maar er
werden ook nog eens 440.000 proefdieren ‘in voorraad’ gedood; dus zonder dat er een
proef werd gedaan. In totaal zijn er dus in een jaar meer dan een miljoen dieren gedood
in de proefdierindustrie in Nederland. De fractie maakt zich grote zorgen over dat
enorme aantal, dat voor een belangrijk deel te maken heeft met de toegenomen
genetische experimenten met dieren. Eerder zegde de minister van VWS toe een analyse
te laten uitvoeren naar de oorzaak van het ‘in voorraad’ doden van dieren in laboratoria.
Het wachten is op die rapportage.

De gevolgen van nieuwe ontwikkelingen, zoals het Europese REACH-programma
waarvoor veel chemische stoffen opnieuw zullen worden getest, zijn zeer groot voor
proefdieren. Verder kosten experimenten met genetische manipulatie steeds meer
proefdieren het leven. De Partij voor de Dieren heeft sinds haar intrede in de Tweede
Kamer gevraagd om extra inspanningen om het aantal dierproeven terug te (blijven)
dringen. Hoewel een deel van de voorstellen van de Partij voor de Dieren is overgenomen
door het kabinet blijkt de inzet van het kabinet onvoldoende.

We hebben in augustus 2009 vragen gesteld aan de minister van VWS over het grote
aantal proefdieren dat in het kader van het REACH-project gebruikt en gedood worden.
De minister stelde dat het belang van het gebruik van zo min mogelijk proefdieren altijd
voorop heeft gestaan bij de totstandkoming van het REACH-project. De minister
bevestigde echter ook dat dierproeven een gebrekkige methode zijn om de giftigheid van
stoffen vast te stellen. In een aantal gevallen bestaan er betrouwbare alternatieven,
maar volgens hem zijn dierproeven in veel gevallen nog noodzakelijk bij gebrek aan
vergelijkbare of betere alternatieven die kunnen worden toegepast.

In maart en april 2010 hebben we Kamervragen gesteld over het gebruik van
dierproeven bij ruimtevaart en – onderzoek. De Partij voor de Dieren heeft de minister
van Economische Zaken gevraagd naar het gebruik van dieren door het European Space
Agency (ESA) voor ruimte-experimenten. De minster stelde dat ESA geen plannen of
belangstelling heeft om te experimenten met dieren of dieren te gebruiken voor
ruimtevluchten. Een aantal weken later verschenen op de website van ESA foto’s van
experimenten met apen. De Partij voor de Dieren heeft de minister toen wederom om
opheldering gevraagd. De foto’s hadden volgens de minister niets te maken met het
Mars500-project waarbij Nederland contractpartner is. Voor dit project worden geen
proeven met dieren gedaan. In het kader van het ESA-programma voor Leven en Exacte
Wetenschappen (ELIPS) kan echter wel ruimteonderzoek plaats hebben met
ongewervelde dieren of knaagdieren. De Partij voor de Dieren blijft de ontwikkelingen
rond ruimteonderzoek nauwlettend in de gaten houden.

Tevens in april 2010 hebben we vragen gesteld over de handel in apen voor dierproeven
door RC Hartelust bv in Tilburg. Dit bedrijf importeert apen uit andere landen, fokt apen
en verkoopt apen in binnen- en buitenland aan instellingen die dierproeven op de dieren
uitvoeren. De minister van VWS stelde in zijn antwoord dat een onderneming een
vergunning moet hebben voor handel in en fokken van apen en dat de ondernemer zich
aan de geldende regelgeving moet houden. Als dat het geval is, zal de overheid een
dergelijk bedrijf geen strobreed in de weg leggen. Zelfs niet wanneer de apen in kwestie
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geleverd worden aan een instelling in het buitenland die proeven op de apen verricht die
in Nederland verboden zijn. Ook wat betreft huisvesting en transport van de dieren
verwees de minister slechts naar de (minimale) regelgeving. Op onze vraag hoe vaak de
Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf de afgelopen vijf jaren heeft gecontroleerd,
antwoordde de minister dat dit tien keer gebeurd is, waarvan vier keer onaangekondigd.
De fractie zou graag zelf eens polshoogte nemen bij RC Hartelust bv, maar tot nu toe
wordt haar de toegang geweigerd.

Tot slot hebben we in mei 2010 vragen gesteld over pijnexperimenten die bij muizen
gedaan zijn met medewerking van Nederlandse wetenschappers. De muizen kregen
onder andere azijnzuur ingespoten en hun zenuwen werden beschadigd. Wetenschappers
wilden met deze tests de gezichtsuitdrukkingen van muizen die pijn lijden vastleggen. De
Partij voor de Dieren heeft de minister gevraagd naar nut en noodzaak van deze
proeven. De minister verwees naar de Dierexperimentencommissie die voorafgaand aan
elk onderzoek moet bepalen of een experiment ethisch aanvaardbaar is. Zij stelt dat er in
Nederland op proefdierkundig gebied veel onderzoek gedaan wordt om pijn te
verminderen bij proefdieren en dat er veel artikelen bestaan over pijnbestrijding en
pijnmanagement bij proefdieren. De Partij voor de Dieren vindt de pijnexperimenten bij
muizen zeer verwerpelijk en zal ook op dit gebied een stevige vinger aan de pols houden.

De Partij voor de Dieren heeft ook enkele moties en amendementen op het gebied van
dierproeven ingediend. In een motie vroeg de fractie om een duidelijkere communicatie
van de minister over het aantal proefdieren dat jaarlijks wordt gefokt en gebruikt. In
plaats van alleen het aantal daadwerkelijk in proeven gebruikte dieren te vermelden,
moet de minister voortaan het totale aantal gefokte en gebruikte dieren noemen. Dus
ook de dieren ‘in voorraad’ die nooit voor een proef gebruikt worden, maar wel gedood
worden. De weergave van de minister schetst een te rooskleurig beeld. De motie werd
gesteund door D66, GroenLinks, PVV en SP en werd daarmee dus verworpen. Samen met
de PvdA diende de Partij voor de Dieren verder nog een motie in waarin de regering
verzocht werd het gebruik van apen (niet-menselijke primaten) in wetenschappelijk
onderzoek te beperken. Deze motie werd aangenomen door een meerderheid van de
Kamer.

Debatten

• Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 (10 november 2010)
• Algemeen Overleg Landbouw- en Visserijraad (9 december 2009)

Kamervragen

• Omstreden pijnexperimenten bij muizen (17 mei 2010)
• Dierproeven voor ruimteonderzoek (21 april 2010)
• De handel in apen voor dierexperimenten door RC Hartelust bv (9 april 2010)
• De participatie van de European Space Agency in het Mars 500 project, waarvoor

apen de ruimte in worden gestuurd (31 maart 2010)
• De grove onderschatting van de EU van het aantal proefdieren dat wordt gedood

in het kader van REACH (31 augustus 2009)

3.4 Herziening EU Dierproevenrichtlijn

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over de herziening van de Europese
Dierproevenrichtlijn die in september 2009 is behandeld in het Europees Parlement. Waar
de wijziging van de Richtlijn een uitgelezen moment vormde om het aantal dierproeven
fors in te perken, draaide het vooral om de belangen van de wetenschap en
farmaceutische industrie.
Het aanvankelijke voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de
Dierproevenrichtlijn was eerder al flink afgezwakt onder druk van de wetenschappers,
farmaceutische en toxicologische bedrijven, die lobbyden voor een ‘level playing field’.
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Het voorstel is - in afgezwakte vorm- vervolgens in behandeling genomen door de
vakministers van de EU-lidstaten; in ons geval de ministers van VWS en LNV.

Nederland heeft volop de kans gehad om zelf met voorstellen te komen om de belangen
van de proefdieren steviger te borgen in de Dierproevenrichtlijn. De Partij voor de Dieren
heeft dan ook herhaaldelijk aangedrongen op een ambitieuze Nederlandse inzet voor de
onderhandelingen over de herziening. Tevergeefs: de regering koos, conform de wensen
van de proefdierindustrie, voor harmonisatie van de bestaande regelgeving, in plaats van
daadwerkelijke verbetering van de bescherming van proefdieren. Een motie die de Partij
voor de Dieren hierover indiende en waarin zij haar teleurstelling uitsprak over de
afwachtende houding van Nederland werd alleen gesteund door SP en D66. Esther
Ouwehand: “Nederland heeft de mond vol over het verminderen van het aantal
dierproeven. Maar als het erop aan komt, geven we niet thuis”.

Debatten

• Algemeen Overleg Landbouw- en Visserijraad (9 december 2009)

3.5 Gentechnologie bij dieren

Genetische manipulatie kost zeer veel dierenlevens: meer dan 300.000 dieren zijn in
2009 als gevolg van genetische experimenten ter wereld gekomen en zonder nut of
noodzaak gedood. Het doden van zoveel dieren is onacceptabel vindt de Partij voor de
Dieren.

De enorme genetische verarming in landbouwgewassen en ook bij landbouwhuisdieren
moet gestopt worden. De jarenlange focus van veredelaars en fokkers op economische
productie en schaalvergroting, heeft onze gewassen en dieren kwetsbaar gemaakt voor
ziektes en plagen. De partij wil dan ook dat er een einde komt aan genetische
manipulatie en het claimen van eigendomsrechten op genetisch materiaal. In een motie
heeft de Partij voor de Dieren de regering verzocht zich in te zetten om op mondiaal,
Europees en nationaal niveau wet- en regelgeving zo aan te passen dat het verkrijgen
van eigendomsrechten op genen, plant- en diereigenschappen niet meer mogelijk is. Dit
om te voorkomen dat (genetische) biodiversiteit verloren gaat door genetische
manipulatie door enkele grote agro-multinationals. De motie werd gesteund door SP,
GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP.

In maart 2010 bleek bij het Europese patentenbureau in München een patent verleend
voor een genetisch gemanipuleerde stier en zijn nakomelingen, allemaal ten behoeve van
een nog hogere melkproductie. Ook de Nederlandse Wageningen Universiteit heeft
samen met gentech-gigant Monsanto patenten gedeponeerd op genetische
veranderingen bij koeien. De fractie heeft vervolgens gevraagd om een spoeddebat met
en een brief van de demissionaire minister. Ze kreeg steun voor een brief van de
minister. In april hebben wij de brief ontvangen met daarin meer informatie over de
projecten die in Nederland lopen op het gebied van gentechnologie bij
landbouwhuisdieren. Wordt zeker vervolgd.

Debatten

• Begroting EL&I 2011 (23 november 2010)
• Algemeen Overleg Landbouw- en Visserijraad (9 december 2009)



2828

4. Gezelschapsdieren

4.1 Inleiding

Door alle aandacht voor de veehouderij, dreigen de welzijnsproblemen van
gezelschapsdieren overschaduwd te worden door die van varkens, koeien, geiten en
kippen. De Partij voor de Dieren blijft daarom aan de bel trekken om ook aandacht te
krijgen voor de miljoenen zogenaamde ‘gezelschapsdieren’ in Nederland Hoewel veel
mensen hun huisdier als onderdeel van het gezin beschouwen, gaat er toch veel mis bij
het houden en verzorgen van deze dieren. Door de vermenselijking van onze hond en kat
sluit het eet en beweegpatroon niet meer aan op de natuurlijke behoeften van deze
dieren. Door gebrek aan beweging en een overschot aan de verkeerde voeding, lijden
steeds meer huisdieren aan overgewicht. Ondanks jarenlang overleg lukt het
bedrijfsmatige fokkers en houders van deze dieren niet om met behulp van een vrijwillige
certificering basisnormen overeen te komen. Rashonden worden gewoon verder
doorgefokt en broodfokkers kunnen honderden teven in een schuur houden, waar zij een
paar weken oude puppies net als biggetjes bij hun moeder weghalen om efficiënt voor de
verkoop verder te kunnen opfokken. Door gebrek aan socialisatie van pups kampen
steeds meer baasjes thuis met agressief gedrag. Door het ontbreken van een positieflijst
kunnen nog steeds allerlei uitheemse dieren worden gehouden, die door gebrek aan de
juiste leefomstandigheden zitten weg te kwijnen.
Helaas belanden ook steeds meer dieren in opvangcentra en dierasielen. De steun van de
overheid voor opvangcentra en asielen is echter nog niet verbeterd. Veel asielen hebben
(financiële) problemen en krijgen nauwelijks subsidie van gemeenten. Voor de opvang
van in beslag genomen dieren is wel een en ander geregeld, maar ook hier gaan te vaak
dingen mis.

Door de val van het kabinet in februari 2010 hebben weinig debatten plaatsgevonden op
het gebied van opvang en welzijn van gezelschapsdieren. De Partij voor de Dieren heeft
in deze periode echter niet stilgezeten en middels Kamervragen misstanden rondom de
opvang en zorg van deze dieren aan de kaak gesteld.

De Partij voor de Dieren heeft zich ook ingezet voor het welzijn van paarden. Het
ontbreekt in Nederland zowel aan regelgeving voor de handel en de (top)sport, als aan
minimale normen voor de huisvesting van paarden. De minister wil regulering van
dierenwelzijn veelal aan de sector zelf overlaten. De Partij voor de Dieren vindt dat de
overheid een taak heeft om paal en perk te stellen aan onjuiste huisvesting en
verzorging van gezelschapsdieren.
De Partij voor de Dieren juicht de initiatieven voor het invoeren van een dierenpolitie toe.
Wij zijn voor de komst van een speciale dierenpolitie, zodat adequaat kan worden
opgetreden tegen dierenmishandeling. Een voorwaarde hiervoor is dat deze
dierenpolitieagenten voldoende bevoegdheden krijgt en het Openbaar Ministerie bereid is
om daders goed aan te pakken. Daarnaast mogen geen taken van de nVWA (nieuwe
Voedsel- en Warenautoriteit) of AID (Algemene Inspectiedienst) aan de dierenpolitie
worden toebedeeld, ten koste van de capaciteit van de inzet van deze ervaren, veelal
veterinair opgeleide inspecteurs van deze organisaties en kennis en kunde verloren zou
gaan.

4.2 Opvang van gezelschapsdieren; dierenasielen en dierenopvangcentra

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat er vanuit de overheid geen enkele
steun is voor dierenopvangcentra. De problemen rond de grote aantallen dieren die
jaarlijks in dierenasielen belanden en de groei van het aantal op straat levende
zwerfkatten zijn mede een gevolg van ontbrekend overheidsbeleid op dit terrein. Het
opvangen van zwervend aangetroffen dieren gedurende de eerste veertien dagen is een
gemeentelijke plicht die vaak wordt uitbesteed aan dierenasielen. Niet iedere gemeente
geeft invulling aan deze plicht en niet overal gebeurt dit op een adequate manier,
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waardoor veel dierenasielen kampen met financiële en personele tekorten en
capaciteitsproblemen.

De fractie heeft Kamervragen gesteld over konijnenasiel Goofy. De gemeente Oldenzaal
wilde het aantal dieren in het asiel terugbrengen vanwege onder meer het ontbreken van
de juiste bouwvergunningen. Deze maatregel volgde op een subsidieaanvraag van het
asiel, dat tien jaar lang zonder problemen door de gemeente gedoogd is. De Partij voor
de Dieren heeft de Burgemeester van Oldenzaal op het hart gedrukt asiel Goofy haar
waardevolle werk te laten voortzetten. Tevens riep zij de minster van Landbouw en de
staatsecretaris van Binnenlandse Zaken op in actie te komen voor de opvang van
gezelschapsdieren. De fractie heeft tevens Kamervragen gesteld over de situatie waarin
asiel Goofy zich bevond. Asiel Goofy is gered, mede dankzij particuliere initiatieven zoals
een petitie en geldinzamelacties.

De Partij voor de Dieren heeft zich tevens ingezet voor Stichting Dierenthuis te Aarle
Rixtel, dat op 1 juli 2010 de deuren van haar opvang dreigde te moeten sluiten. Hierdoor
zouden bijna 1300 dieren op straat komen te staan. De stichting biedt naast honden en
katten uit asielen die geen kans maken om herplaatst te worden, ook onderdak aan zieke
dieren en (verwilderde) zwerfkatten. De opvang werd met sluiting bedreigd, terwijl de
nieuwe opvangplek in Almere nog niet gereed was. De fractie heeft er meerdere malen
bij de minister op aangedrongen om een oplossing voor het probleem te zoeken. Zo ook
tijdens het schriftelijk overleg eind juni. Het Dierenthuis bestaat nog steeds, maar is nog
niet uit de problemen.

Debatten

• Schriftelijk overleg stichting Dierenthuis (24 juni 2010)

Kamervragen

• Een dierenasiel met een belangrijke regiofunctie dat de wacht is aangezegd door
de gemeente Oldenzaal (12 maart 2010)

4.3 Opvang van in beslag genomen dieren

Voor opvangcentra en asielen is nagenoeg geen landelijk beleid opgesteld. Voor de
opvang van in beslag genomen dieren zijn wel regels opgesteld, maar helaas zijn ook op
dit gebied de ontwikkelingen niet altijd positief voor de dieren.

In augustus 2010 heeft de Stichting Willekeurig Geweld tegen Dieren het ‘Zwartboek
Inbeslagname Dieren’ gepubliceerd. De stichting had klachten ontvangen over de
werkwijze van verschillende instanties over de inbeslagname van dieren. Naar aanleiding
van deze klachten heeft de stichting onderzoek gedaan. Uit het zwartboek komt
ondermeer naar voren dat de Dienst Regelingen in beslag genomen dieren niet goed
registreert en soms niet eens weet waar deze dieren ondergebracht zijn, de dieren
worden verkocht zonder dat voldaan is aan de eisen die het Wetboek van Strafvordering
stelt en de opvang van de in beslag genomen dieren laat vaak te wensen over.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van dit Zwartboek Kamervragen gesteld
aan de minister. Zij liet weten dat ze de genoemde misstanden niet herkende en erop
vertrouwde dat de verschillende instanties hun werk naar behoren uitvoeren.

De fractie houdt een stevige vinger aan de pols en heeft onder andere vragen gesteld
over de agressietest en de opvang van honden die door een (bijt)incident in beslag
worden genomen. De minister liet weten dat slechts in een zeer beperkt aantal gevallen
overgegaan wordt tot euthanasie van zogenoemde agressieve honden. De fractie heeft
tevens vragen gesteld over in beslag genomen Ashera katten, waarvan er één na in
beslagname is overleden. De Ashera katten zijn een kruising tussen een Afrikaanse
Servalkat en een Aziatische Luipaardkat. In 2008 werden drie Ashera katten in beslag
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genomen op Schiphol. De dieren zijn twee jaar lang ondergebracht op een tijdelijk adres,
totdat één van de drie overleed. De minister stelde in haar antwoord op onze
Kamervragen dat de Ashera kat is overleden aan een tumor en dat de andere twee
katten in goede gezondheid verkeren en goed verzorgd worden.

Kamervragen

• Over niet beantwoorde vragen naar aanleiding van de dood van een in beslag
genomen kat (21 januari 2010)

• De inbeslagname van dieren (13 augustus 2010)
• Een in beslag genomen vos (9 februari 2010)
• In beslag genomen honden (29 januari 2010)
• De dood van een in beslag genomen kat (17 november 2009)

4.4 Paarden

Op 4 juni 2010 heeft de fractie de unieke paardenstal Neville Stables in Midden-Delfland
bezocht. Paarden worden hier in een kudde gehuisvest. Dat het juist in Zuid Holland, de
meest paarddichte provincie van Nederland, is gelukt om paarden op een natuurlijke
manier te huisvesten, acht de Partij voor de Dieren een mooi voorbeeld voor alle
paardenhouders. De huisvesting van paarden komt lang niet overal tegemoet aan de
natuurlijke behoeften van het dier. Het grootste probleem is dat regelgeving ontbreekt
waardoor paarden onvoldoende worden beschermd in Nederland. Paarden mogen
bijvoorbeeld solitair worden gehuisvest in boxen, stands en krappe landjes langs het
spoor. Dit in tegenstelling tot verschillende andere landen waar wel welzijnsnormen
gelden. Te vaak zijn paarden de dupe van onwetendheid, gemakzucht en verwaarlozing
door mensen.

In het programma ‘Undercover in Nederland’ kwam de zaak van een malafide
paardenhandelaarster aan het licht. De Partij voor de Dieren heeft over deze kwesties
Kamervragen gesteld. ‘Het is onbestaanbaar dat malafide handel in en verwaarlozing van
paarden ongestoord kan plaatsvinden in ons land. Hoog tijd dat we deze dieren wettelijk
gaan beschermen’, aldus Ouwehand.

In de sport staat het welzijn van het paard op gespannen voet met ambities en
competitie. Bij military, een raceparcours met vaste hindernissen, lopen paarden vaak
ernstige blessures op en moeten ze in sommige gevallen zelfs worden afgemaakt. Voor
dressuur worden paarden met behulp van pijnlijke methodes vaak in houdingen
gedwongen die ze van nature nooit zouden aannemen. Uit angst voor blessures laten de
meeste eigenaren hun sportpaarden nooit in de wei. De Partij voor de Dieren heeft
Kamervragen gesteld over de trainingsmethode van paarden in de dressuur. De
Fédération Equestre Internationale (FEI) had laten weten elke hoofd- en halshouding die
door agressieve dwang tot stand komt, namelijk de hyperflexie ofwel rollkürmethoden, af
te keuren. De minister stelde in haar antwoord op de vragen dat de overheid het stellen
van sportregels en de handhaving overlaat aan respectievelijk de sportorganisaties en de
FEI.

De Partij voor de Dieren heeft weinig vertrouwen in zelfregulering door de sector en blijft
aandringen op regelgeving ter bescherming van het welzijn van paarden.

Kamervragen

• Het bericht dat de voorzitter van het Europees Stamboek voor Shagayapaarden,
Sportpaarden en Sportpony's dreigt met de executie van paarden
(6 september 2010)

• De toepassing van de Rollkür en de Laag-Diep-Rondmethode (LDR) in de
Nederlandse dressuur (30 augustus 2010)

• SBS 6-programma Undercover over malafide paardenhandel (4 juni 2010)
• 25 verwaarloosde Shetlandpony’s (19 maart 2010)
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• Hyperflexie en andere trainingsmethoden bij paarden (24 februari 2010)
• Naleving van het coupeerverbod door de paardensector en dierenwelzijn op

hengstenkeuringen (24 februari 2010)
• Gebrek aan optreden AID bij paardenmishandeling (4 december 2009)

4.5 Dierenpolitie

Dierenmishandeling is ontoelaatbaar. We hebben helaas weer vele gevallen van ernstige
dierenmishandeling en verwijtbare verwaarlozing voorbij zien komen. Bijvoorbeeld de
fokker in Oisterwijk waar door de Landelijke Inspectiedienst 154 honden in beslag
werden genomen. Deze recidivist kreeg nu voor de vierde keer een proces-verbaal. En
een melkveehouder die dertig kalfjes zodanig verwaarloosde dat de AID de dieren in
beslag moest nemen. Ook bij hem waren al herhaaldelijk afspraken gemaakt over hoe hij
zijn dieren zou moeten verzorgen. Serieuze strafoplegging bleef achterwege. Dat vraagt
wat de Partij voor de Dieren betreft om een houdverbod.

Een ander belangrijk punt dat onderbelicht blijft is de handhaving. De Partij voor de
Dieren pleit voor een plan van aanpak om de handhaving te verbeteren, om met recht te
kunnen spreken van een Nederlandse dierenpolitie. De AID heeft het veel te druk met de
handhavingstaken die ze verplicht vanuit Brussel moeten uitvoeren om toe te komen aan
het handhaven op het gebied van dierenwelzijn. Bovendien ontbreekt het die organisatie
aan voldoende mensen, middelen en specialistische kennis die nodig is om daadwerkelijk
goed op te kunnen treden tegen dierenmishandeling. Dit blijkt keer op keer uit
onafhankelijk onderzoek.

Het kabinet is voornemens 3000 extra politieagenten in te zetten, onder wie de 500
agenten die als dierenpolitie zullen gaan optreden. De 300 miljoen die dit kabinet zegt
vrij te gaan maken, zal volgens de politiebonden moeten worden gebruikt om het huidige
tekort op te vullen. De belofte van een dierenpolitie lijkt daarom vooralsnog een
tandenloze tijger. Naast met het instellen van een dierenpolitie wil dit kabinet 18 miljoen
bezuinigen op het toezicht en de controle op het dierenwelzijn in de vee-industrie, bij
diertransporten en in de slachthuizen. Het verlies aan toezicht en controle in de vee-
industrie kan natuurlijk niet worden goedgemaakt met onervaren dierpolitieagenten met
een nog een onduidelijke visie en een onduidelijke missie. Wat dieren betreft, spreekt uit
dit akkoord de dubbele moraal van de PVV: doen alsof zij de ambassadeur van
dierenwelzijn is, terwijl zij de grootste groep mishandelde dieren gewoon links laat
liggen.

Dat een dierenpolitie nodig is, blijkt wel uit de Kamervragen die de Partij voor de Dieren
op het gebied van dierenmishandeling en handel heeft gesteld. De partij hoopt op de
komst van een dierenpolitie met voldoende bevoegdheden en mogelijkheden tot
vervolging.

Debatten

• Debat regeringsverklaring (26 oktober 2010)
• Debat verlenging strafmaat dierenmishandeling (4 februari 2010)

Kamervragen

• De illegale hondensmokkel uit het Oostblok (8 juni 2010)
• De registratie van fok en handel in gezelschapdieren in Nederland

(16 maart 2010)
• Mishandeling van een hond met de dood tot gevolg (8 maart 2010)
• De handhaving van het verbod op het couperen van honden (19 februari 2010)
• Het doden van katten (10 september 2009)
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5. Vermaak met dieren

5.1 Inleiding

Mens en dieren kunnen zich samen prima vermaken. Helaas gaat het vermaak in
sommige gevallen ten koste van het welzijn van dieren. Zo zijn er welzijnsproblemen
bekend bij wilde dieren die in circussen of dierentuinen gehouden worden. Tevens
kunnen welzijnsproblemen ontstaan wanneer de aanschaf van een dier geen
weloverwogen beslissing van de kersverse eigenaar is, maar hij/zij een dier als cadeau
ontvangt. Tot slot brengt ook de productie van een luxeartikel als bont problemen met
zich mee voor het welzijn van bepaalde diersoorten.

Door de val van het kabinet in februari 2010 hebben weinig debatten plaatsgevonden op
het gebied van vermaak met dieren. De Partij voor de Dieren heeft in deze periode
echter niet stilgezeten en onder andere vragen gesteld over het houden van wilde dieren
in dierentuinen en circussen en misstanden die zich daarbij voordoen. Over de
onwenselijkheid van het weggeven van dieren als prijs of het verloten van dieren en over
de handhaving van het verbod op honden- en kattenbont. Tevens hebben we gevraagd
regels op te stellen om ook wasbeerhondenbont te verbieden in Nederland.

5.2 Evaluatie Dierentuinenbesluit

De fractie heeft vragen gesteld aan de minister hoe hij denkt over roofvogels die in
gevangenschap gehouden worden. Dit naar aanleiding van een nieuwsbericht over de
ontsnapping van een Oehoe, een grote uil, uit een attractiepark De minister gaf aan dat
het de verantwoordelijkheid is van de eigenaar om zorg te dragen voor de dieren en hen
de mogelijkheid te geven hun natuurlijk gedrag te vertonen. Wel liet ze weten dat er
gewerkt wordt aan een ongeriefanalyse bij gezelschapsdieren en dat daar ook een
hoofdstuk over gehouden roofvogels in voor zal komen. De minister liet tevens weten dat
volgens haar een vogelshow kan zorgen voor respect en begrip voor deze dieren bij de
toeschouwers. De Partij voor de Dieren deelt deze mening niet, omdat juist met
dergelijke shows een verkeerd beeld wordt gegeven van de omgang tussen mensen en
roofvogels. Dit heeft weinig met de natuur te maken.

De fractie heeft de minister tevens gevraagd naar de plannen van Dierenpark Emmen om
reuzenpanda’s uit China te importeren. De minister gaf in haar antwoord aan dat de
panda’s uit een opvangcentrum komen en niet meer geïntroduceerd kunnen worden in
het wild. Tevens is Dierenpark Emmen van plan een fokprogramma te starten met de
panda’s en dat vindt de minister, aangezien het gaat om een ernstig bedreigde diersoort,
een goed idee,

Tot slot hebben we ook Kamervragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat een
tijdelijke dierentuin gevestigd zou worden in Hoogeveen. Een bedrijf wilde een dierentuin
voor één dag creëren en daarvoor dieren uit heel Europa laten invliegen. De Partij voor
de Dieren is er fel tegenstander van om dieren voor een dagje vermaak zoveel stress te
bezorgen door het vervoer van en naar Hoogeveen en het tentoonstellen van de dieren
aldaar. De staatssecretaris liet weten dat het gemeenten vrij staat om evenementen
zoals deze te organiseren. De dieren, waaronder één olifant, waren afkomstig van
particulieren en daarom zijn de regels uit het Dierentuinenbesluit niet van toepassing.

Kamervragen

• Het houden van grote vogels als oehoes (19 februari 2010)
• Het importeren van reuzenpanda’s uit China (8 april 2010)
• De plannen voor een 'tijdelijke dierentuin' in Hoogeveen (28 oktober 2010)
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panda’s en dat vindt de minister, aangezien het gaat om een ernstig bedreigde diersoort,
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Kamervragen

• Het houden van grote vogels als oehoes (19 februari 2010)
• Het importeren van reuzenpanda’s uit China (8 april 2010)
• De plannen voor een 'tijdelijke dierentuin' in Hoogeveen (28 oktober 2010)
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5.3 Onderzoek circusdieren

In het vorige parlementair jaarverslag schreven we dat in 2010 de problematiek rond de
circusdieren uitgebreid besproken zou gaan worden. In dit nieuwe parlementair jaar is dit
echter, mede door de val van het kabinet, nog niet gebeurd. De bewustwording rondom
wilde dieren in circussen lijkt wel te groeien. Zo komen er steeds meer circussen zonder
(wilde) dieren en zijn er steeds meer gemeenten die aangeven circussen met wilde
dieren niet toe te willen laten. De fractie heeft in de Tweede Kamer enkele malen vragen
gesteld naar aanleiding van verontrustende nieuwsberichten over circussen.

Zo was er het bericht dat circus Renz Berlin twee resusapen in bezit had zonder daar de
benodigde ontheffing voor te hebben. De minister gaf in antwoord op onze vragen aan
dat nu alsnog naar de ontheffingaanvraag wordt gekeken. De apen zijn niet afkomstig uit
het wild, maar op het illegaal houden van deze apen staat wel een boete. De fractie
vroeg de minister tevens naar de voortgang van de door haar aangekondigde regelgeving
voor circusdieren en haar toezegging om te pleiten voor een Europees verbod op het
gebruik van in het wild gevangen dieren in circussen. De minister antwoordde dat zij
werkt aan regelgeving. Op Europees niveau zal eind 2011 een nieuw EU-actieplan voor
dierenwelzijn worden opgesteld (2011-2015). De commissie heeft aangegeven te zullen
kijken of het wenselijk is dat de EU beleid ontwikkelt betreffende circusdieren.

Verder was er het bericht dat tijgertje Sanny, eigendom van circus Belly Wien, zou
worden afgemaakt omdat hij staar had. Ook hier heeft de fractie vragen over gesteld.
Staar is een relatief eenvoudig te verhelpen aandoening en de fractie vindt het dan ook
onacceptabel dat een dier om die reden afgemaakt zou worden. De minister gaf aan dat
het niet verboden is om een ziek dier te euthanaseren. Zeker wanneer het dier geen
dierwaardig leven meer zou kunnen leiden. Het welpje is uiteindelijk niet afgemaakt door
het circus, maar een natuurlijke dood gestorven.

Kamervragen

• Illegaal gehouden rhesusapen door Circus Renz Berlin (26 augustus 2010)
• Het afmaakbeleid van wilde dieren door circussen (28 september 2010)

5.4 Dieren als prijs

Helaas komt het nog geregeld voor dat dieren verloot worden of als prijs worden
weggegeven. De nieuwe eigenaar heeft ineens een huisdier, zonder daarop voorbereid te
zijn en zonder te weten welke zorg het dier nodig heeft. Een onwenselijke situatie, vooral
voor het dier. De aanschaf van een dier moet een weloverwogen beslissing zijn van de
nieuwe eigenaar.

In het programma Z@PPlive zat een programmaonderdeel genaamd ‘Dier or no Dier’
waarin kinderen een dier konden winnen. Onze fractie heeft hier Kamervragen over
gesteld. De minister deelde gelukkig onze mening dat de aanschaf van dieren op een
zorgvuldige manier moet geschieden en dat het gratis weggeven van een dier in een
televisieprogramma daarmee niet strookt. Het is strijdig met artikel 57 van de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren die het uitreiken van dieren als prijs verbiedt.
Het programma was ten tijde van de vragen tijdelijk gestopt en de programmamaker liet
weten na te denken over een andere invulling van het programmaonderdeel.

De fractie heeft tevens vragen gesteld over pony’s die op een manege verloot werden.
Ook op deze vragen gaf de minister als antwoord dat een dergelijke verloting niet strookt
met de wet en de zorgvuldige manier van het aanschaffen van een dier. De minister
wilde echter niet zeggen welke actie de AID heeft genomen tegen de manege. Dit in
verband met het recht op privacy. ‘Het verlotingsverbod is er niet voor niets', zegt Esther
Ouwehand. 'Een pony is niet zomaar een ding dat je krijgt of wint. Het kost veel tijd en
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geld om een dergelijk dier goed te verzorgen. Daar moet je dus goed over nadenken.
Een loterij waarbij je dieren kunt winnen staat daar helemaal haaks op'.

Kamervragen

• Het winnen van dieren in het televisieprogramma Z@PPlive (9 december 2009)
• De handhaving van het verbod op het verloten van dieren (10 september 2010)

5.5 Bont

Bont leek langzaam uit het straatbeeld te verdwijnen, maar niets is helaas minder waar.
Bont wordt nog steeds verwerkt in kledingstukken. Niet alleen in de dure merken, maar
ook in de goedkope kleding, zelfs op de markt. Ook blijkt zogenoemd imitatiebont helaas
nog weleens echt bont te zijn. Per 1 januari 2009 is de import van honden- en
kattenbont in de EU verboden. Een goede eerste stap. Er moet echter nog veel meer
gebeuren. Bont komt tenslotte van verschillende dieren en uit verschillende landen. Een
dier laten lijden voor een kledingstuk is onnodig en niet meer van deze tijd. De Partij
voor de Dieren maakt zich dan ook hard voor een algeheel verbod op bont en de
handhaving daarvan.

De fractie heeft vragen gesteld over de handhaving van het verbod op honden- en
kattenbont. De minister gaf in haar antwoorden aan dat zij signalen kreeg dat honden-
en kattenbont volledig verdwenen zijn in Nederland en ook niet de grens over komen
dankzij controles van de Voedsel en Warenautoriteit. Dat echt bont verwerkt wordt tot
imitatiebont was bij haar niet bekend. De minister bleek tevens bereid om te
onderzoeken of op Europees niveau draagvlak bestaat voor het invoeren van een
etiketteringplicht voor bont. Vrijwillige etikettering is geen probleem, maar voor het
verplicht stellen ervan is instemming van de EU nodig.

Op 28 juli 2010 deed een vrouw langs de A2 een lugubere vondst: dozen vol dode
wasbeerhonden. De dieren waren grotendeels intact, alleen hun ruggen waren
weggesneden, vermoedelijk om te dienen als bontjas. Bont voor Dieren schatte dat het
om duizenden dieren gaat. De fractie heeft Kamervragen gesteld over deze vondst. Het
houden van wasbeerhonden als landbouwhuisdier is in Nederland verboden sinds 1998.
Het illegaal houden van deze dieren, ongeacht het doel waarvoor ze worden gehouden, is
een overtreding. De minister was echter niet bereid om in navolging van een verbod op
honden- en kattenbont een verbod in te stellen op wasbeerhondenbont.

Ook op het gebied van de nertsenfokkerij heeft de Partij voor de Dieren niet stilgezeten.
Hierover meer in het hoofdstuk ‘Wetsvoorstellen op het gebied van dierenwelzijn’.

Kamervragen

• Bontproducten (22 december 2009)
• Gevonden dode wasbeerhonden (2 augustus 2010)
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6. In het wild levende dieren

6.1 Inleiding

In het vorige Parlementaire Jaarverslag schreven we dat de natuurbescherming en de
bescherming van dieren in het wild in Nederland vaak het kind van de rekening is in deze
regeerperiode. Daar is helaas niet veel aan veranderd. Het afgelopen jaar hebben we in
verschillende debatten het kabinet weer aangespoord zich in te zetten voor het behoud
van de natuur en biodiversiteit en de bescherming van in het wild levende dieren.
Hieronder een overzicht van een aantal thema’s dat hierbij aan bod is gekomen.

6.2 Dieren in het wild en de plezierjacht

Over het afschieten van wilde dieren hebben we het afgelopen jaar veel Kamervragen
gesteld. Onder meer over de effecten van nachtelijke recreatie en het aantal
verkeersaanrijdingen op de Veluwe. Ook kwam het experiment maatwerkbeheer wilde
zwijnen aan de orde. Het al dan niet afschieten van dieren onder het mom van ‘beheer’ is
een provinciale bevoegdheid, maar dat heeft ons er niet van weerhouden hier keer op
keer aandacht voor te vragen en kritische vragen over te stellen. Naast het afschieten
van zwijnen, hebben we ook over het afschieten en verjagen van vogels, de
dolfijnenjacht in de Faeröer en de broedvogel ontwikkeling afgelopen jaar via
Kamervragen om opheldering gevraagd.

Ganzen en andere weidevogels

De minister heeft haar ganzenfoerageerbeleid, waarbij ganzen op een aantal plekken
gedoogd worden en daarbuiten afgeschoten mogen worden, geëvalueerd. Uit die
evaluatie bleek vooral dat het beleid jaarlijks steeds duurder wordt. De Partij voor de
Dieren gelooft niet in het kunstmatig reguleren van populaties en was dan ook geen
voorstander van deze constructie. Daarnaast wordt veel te weinig rekening gehouden
met het feit dat onze overbemeste graslanden een waar ganzen-walhalla vormen en
ganzen in groten getale aantrekken. Schieten om de overlast te beperken is niet alleen
zeer dieronvriendelijk maar lost het ganzenprobleem ook niet op. Ook bleek dat
eenzelfde aanpak voor smienten niet effectief was. Deze dieren gaan ’s nachts op zoek
naar voedsel en zijn dus niet naar de speciaal voor hen ingerichte foerageergebieden te
verjagen en te sturen.

Tijdens het Wetgevingsoverleg Natuur heeft de Partij voor de Dieren dan ook een motie
ingediend met het verzoek om het kunstmatig reguleren van de ganzen- en
smientenpopulatie te stoppen en niet langer te kiezen voor afschot. De motie werd
gesteund door de SP, GroenLinks en D66.

De fractie heeft ook schriftelijke vragen gesteld over grootschalig afschot van ganzen in
Friesland. We hebben de minister gevraagd naar de effectiviteit van het grootschalig
afschot. De minister liet weten dat de effecten van het beleid op lange termijn niet
bekend zijn en de bevoegdheid bij de provincie ligt. De fractie heeft verder nog vragen
gesteld over afschot van ganzen in weidevogelgebieden. Ook in haar antwoorden op deze
vragen verwees de minister naar de provincies en hun bevoegdheden op dit gebied. Wel
gaf de minister toe dat het mestbeleid van grote negatieve invloed is op de
weidevogelstand. Maar het mestbeleid wordt hier niet op aangepast, omdat volgens de
minister predatoren als de vos ook zorgen voor een daling van het aantal weidevogels.
De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens. Om de achteruitgang van het aantal
weidevogels echt te stoppen, moet het agrarisch beheer structureel aangepast worden.
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Zwijnen

Op 27 januari 2010 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het
zogenaamde maatwerkbeheer wilde zwijnen op de Veluwe. Dit maatwerk beheer is een
experiment waarbij in natuurgebieden op de Noord-Veluwe meer zwijnen worden
toegestaan en in de landbouw- en woongebieden op de Zuid-Veluwe juist minder,
afhankelijk van het voedselaanbod. In 2010-2011 mogen er 1100 zwijnen rondlopen op
de Veluwe. Het teveel aan zwijnen wordt afgeschoten.

Al jarenlang wordt er jaarlijks 80% van alle wilde zwijnen op de Veluwe afgeschoten en
bijna de helft van edelherten. Dit heeft grote gevolgen voor de populatiedynamiek,
complete familieverbanden worden uiteen gescheurd, dieren worden aangeschoten,
vluchten en worden schuw vooral voor mensen. In schriftelijke vragen heeft de Partij
voor de Dieren de minister gevraagd hoe zij de toegenomen meldingen van overlast door
zwijnen beoordeelt. Immers, jaarlijks wordt het overgrote deel van de wilde
zwijnenpopulatie afgeschoten, en toch lijkt de gemelde overlast groter in plaats van
kleiner te worden. Het rigoureus afschieten van dieren werkt dus kennelijk niet. De
minister wilde wederom niet op de vraag ingaan, maar verwees naar de provincie.

Opinieartikel (september 2010)

‘Vreemdelingenhaat hoort niet thuis in het Kroondomein’

Het Kroondomein Het Loo is vanaf deze week tot kerst gesloten voor het publiek. In de gemeenteraad van
Apeldoorn is daarover terecht beroering ontstaan, omdat de sluiting op geen enkele wijze te billijken is. Het
gebied is in 1959 geschonken door Koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk, waarbij slechts het ‘genot
van de jacht’ aan de Kroondrager zou blijven behoren. Alle baten en lasten van het gebied vallen ten laste van
de Kroondrager, de staat is slechts ‘blooteigenaar’.

Maar de staat betaalt wel een jaarlijkse bijdrage aan de Kroondrager voor het Koninklijk jachtdepartement:
€ 479.499 (2006), aangevuld met een extra bijdrage van € 28.520 voor het ‘faunabeheer’ binnen de afdeling
Hoog Soeren. Daarnaast wordt een bedrag van € 679.204,81 door het ministerie van LNV uitgekeerd als dank
voor de openstelling van het terrein en om Agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken.

Daarbij zijn wel wat kritische kanttekeningen te plaatsen. Het is nauwelijks aanwijsbaar wat er eigenlijk binnen
het Kroondomein gebeurt aan subsidiabele vormen van Agrarisch natuurbeheer. Bovendien zou de openstelling
van het terrein eens onafhankelijk moeten worden nagerekend, omdat grote delen van het terrein tussen 15
september en 25 december helemaal niet opengesteld zijn, integendeel.
De minister beweert bij hoog en bij laag dat grote delen van het terrein wel opengesteld zouden zijn, maar de
talloze verbodsborden wijzen in een andere richting.
Voor alle duidelijkheid, slechts terreinen die 358 dagen per jaar zijn opengesteld voor het publiek komen in
aanmerking voor de openstellingsubsidie.

Ander saillant detail: in het Kroondomein vindt feitelijk geen jacht plaats. In de Flora- en faunawet is
vastgelegd dat er in Nederland nog maar 5 bejaagbare soorten zijn, te weten haas, konijn, wilde eend, fazant
en houtduif (eventueel aan te vullen met de patrijs), maar op geen van genoemde soorten wordt geschoten in
het Kroondomein. Omdat ze er nauwelijks voorkomen of omdat het om soorten gaat waarvoor Koninklijke
jachtgezelschappen geen belangstelling hebben.
Tot 2001 waren edelhert en wild zwijn de voornaamste buit van de Koninklijke jagers, waarbij het wild zwijn
werd bejaagd in wrede drijfjachten waarin de dieren met veel kabaal door drijvers in de richting van een
Koninklijk vuurpeloton werden gedreven. Maar in 2001 (kort voor het wettelijk verbod op de zwijnendrijfjacht in
ging) meldde het Koninklijk huis op haar website dat deze jachtvorm ‘niet effectief’ zou zijn, en daarom zou
worden beëindigd.

Feitelijk kon al niet worden gesproken van jacht, omdat het ging om afschot van beschermde en niet-
bejaagbare dieren, die hooguit bij uitzondering zouden kunnen worden bejaagd. Bijvoorbeeld bij wijze van
schadebestrijding of uit overwegingen van volksgezondheid.
Sinds er dus feitelijk niet gejaagd wordt in het gebied (niet te verwarren met niet geschoten) en de drijfjacht
wettelijk verboden is, nadat het Hof die tot niet effectief bestempelde, is moeilijk in te zien waarom er nog
gebruik gemaakt zou worden van het ‘genot van de jacht’, waarom het Koninklijk jachtdepartement uit publieke
middelen zou moeten worden gefinancierd en waarom het gebied dat door Koningin Wilhelmina aan de burgers
geschonken werd ruim 100 dagen per jaar niet door die burgers bezocht zou mogen worden.
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Waar ook grote vraagtekens bij gesteld zouden moeten worden is de vreemdelingenhaat die heerst in het
Kroondomein. Nadat het Kroondomein de hekken verwijderde die het gebied scheidden van enkele omliggende
bosgebieden zoals het Vierhouterbos, konden de daar levende moeflons en damherten (eveneens niet-
bejaagbare soorten) vrijelijk het Kroondomein in en uit wandelen.
Zeer tot ongenoegen van houtvester Kuper die het Kroondomein van ‘vreemde smetten vrij wenst te houden’.
Moeflon en damhert werden bestempeld als ‘ongewenste exoten’, hoewel het damhert al sinds de ijstijd in
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In Japan wordt een deel van de dolfijnen niet gedood, maar verkocht aan dolfinaria
wereldwijd. In september 2009 diende de fractie dan ook een motie in die de regering
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minister antwoordde steeds dat zij niet heel veel kan, omdat de IWC kleine
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walvisachtigen niet beschermd. De fractie heeft dan ook voorgesteld dat Nederland een
voortrekkersrol zal vervullen en in zal zetten op het uitbreiden van de
beschermingsbevoegdheden van de IWC naar alle 85 soorten die in aanmerking komen
voor bescherming. De minister liet weten dat hier weinig draagvlak voor bestaat, maar
dat ze wil bekijken of Nederland zich samen met België hiervoor in kan zetten binnen EU-
verband. Esther Ouwehand heeft, om dit verhaal kracht bij te zetten, de minister de
documentaire ‘The Cove’ aangeboden, waarin de dolfijnenslachting in Taji, Japan, aan de
kaak wordt gesteld. In deze film komt ook naar voren dat de grootste activist op het
gebied van de dolfijnenjacht en tevens de ex-trainer van de wereldberoemde ‘Flipper’,
Richard O’Barry, niet meer welkom is bij bijeenkomsten van de IWC. De fractie heeft de
minister opgeroepen om binnen de IWC te pleiten voor spreektijd voor deze man, die
deskundige is op het gebied van de dolfijnenjacht en –vangst en het daarmee gepaard
gaande dierenleed.

Orka Morgan

Orka Morgan is op 23 juni sterk vermagerd en zeer verzwakt aangetroffen in de
Waddenzee. Zij werd naar een opvangbassin in het Dolfinarium gebracht om te
herstellen. Verschillende wetenschappers hebben laten weten dat Morgan, zodra ze
aangesterkt is, weer uitgezet kan worden in zee als haar familie gevonden wordt.
Volgens het Dolfinarium kan Morgan echter niet meer worden uitgezet en wordt er
gezocht naar een alternatieve locatie. De fractie heeft via Kamervragen gevraagd of het
Dolfinarium de juiste ontheffingen heeft, en of de minister onderschrijft dat het
verplaatsen van Morgan naar een amusementenpark zeer onwenselijk is. De minister gaf
aan dat het Dolfinarium een ontheffing heeft voor de opvang van een orka en laat
beslissingen over de toekomst van Morgan over aan het Dolfinarium.

In oktober 2010 heeft de fractie wederom Kamervragen gesteld. Dit keer naar aanleiding
van het bericht dat het Dolfinarium in onderhandeling zou zijn met het Amerikaanse
Seaworld over orka Morgan. De minister stelde dat van een overplaatsing van Morgan
geen sprake was. Ze zei dat het Dolfinarium met wetenschappers in gesprek was om te
kijken of uitzetting in het wild een optie is voor Morgan. Het feit dat het publiek Morgan
inmiddels twee uur per dag mag bekijken is volgens de minister conform wettelijke
regels en dient ter educatie. Op vragen die wij vervolgens in november stelden, liet de
minister weten dat Morgan niet vrijgelaten zal worden, omdat de wetenschappers dat
niet mogelijk achten. Het Dolfinarium is vrij om dit te besluiten, aldus de minister. De
Partij voor de Dieren laat het hier niet bij zitten.

Oostvaardersplassen

De situatie van de dieren in de Oostvaardersplassen is meerdere malen in de Kamer aan
bod geweest. In januari en maart werd er over dit onderwerp gedebatteerd. De Partij
voor de Dieren pleit voor een eerlijke kijk op de Oostvaardersplassen. Alle mogelijkheden
overwegend is de conclusie dat in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust
moeten worden gelaten, zodat natuurlijke processen ook daadwerkelijk op een
natuurlijke manier kunnen verlopen. Alleen zo worden de meest diervriendelijke condities
gecreëerd voor de dieren in het gebied, zowel op korte als lange termijn. Preventief
afschot en bijvoeren betekenen het vergroten van het leed van de dieren. De
Oostvaardersplassen is geen hertenkamp, geen dierentuin en zeker geen schietkraam
voor jagers.
De fractie heeft gevraagd om uitbereiding van het gebied, door het Hollandse hout open
te stellen en door te gaan met het Oostvaarderswold, de verbinding richting de Veluwe.
Ook hebben we de minister gevraagd of Staatsbosbeheer er wel voldoende in slaagt om
de dieren in het oog te houden. We hebben dan ook een motie ingediend om het aantal
bevoegde personeelsleden uit te breiden opdat de benodigde inspecties goed worden
uitgevoerd en dieren die ernstig lijden tijdig kunnen worden geëuthanaseerd. Deze motie
werd gesteund door GroenLinks en D66.



3938

walvisachtigen niet beschermd. De fractie heeft dan ook voorgesteld dat Nederland een
voortrekkersrol zal vervullen en in zal zetten op het uitbreiden van de
beschermingsbevoegdheden van de IWC naar alle 85 soorten die in aanmerking komen
voor bescherming. De minister liet weten dat hier weinig draagvlak voor bestaat, maar
dat ze wil bekijken of Nederland zich samen met België hiervoor in kan zetten binnen EU-
verband. Esther Ouwehand heeft, om dit verhaal kracht bij te zetten, de minister de
documentaire ‘The Cove’ aangeboden, waarin de dolfijnenslachting in Taji, Japan, aan de
kaak wordt gesteld. In deze film komt ook naar voren dat de grootste activist op het
gebied van de dolfijnenjacht en tevens de ex-trainer van de wereldberoemde ‘Flipper’,
Richard O’Barry, niet meer welkom is bij bijeenkomsten van de IWC. De fractie heeft de
minister opgeroepen om binnen de IWC te pleiten voor spreektijd voor deze man, die
deskundige is op het gebied van de dolfijnenjacht en –vangst en het daarmee gepaard
gaande dierenleed.

Orka Morgan

Orka Morgan is op 23 juni sterk vermagerd en zeer verzwakt aangetroffen in de
Waddenzee. Zij werd naar een opvangbassin in het Dolfinarium gebracht om te
herstellen. Verschillende wetenschappers hebben laten weten dat Morgan, zodra ze
aangesterkt is, weer uitgezet kan worden in zee als haar familie gevonden wordt.
Volgens het Dolfinarium kan Morgan echter niet meer worden uitgezet en wordt er
gezocht naar een alternatieve locatie. De fractie heeft via Kamervragen gevraagd of het
Dolfinarium de juiste ontheffingen heeft, en of de minister onderschrijft dat het
verplaatsen van Morgan naar een amusementenpark zeer onwenselijk is. De minister gaf
aan dat het Dolfinarium een ontheffing heeft voor de opvang van een orka en laat
beslissingen over de toekomst van Morgan over aan het Dolfinarium.

In oktober 2010 heeft de fractie wederom Kamervragen gesteld. Dit keer naar aanleiding
van het bericht dat het Dolfinarium in onderhandeling zou zijn met het Amerikaanse
Seaworld over orka Morgan. De minister stelde dat van een overplaatsing van Morgan
geen sprake was. Ze zei dat het Dolfinarium met wetenschappers in gesprek was om te
kijken of uitzetting in het wild een optie is voor Morgan. Het feit dat het publiek Morgan
inmiddels twee uur per dag mag bekijken is volgens de minister conform wettelijke
regels en dient ter educatie. Op vragen die wij vervolgens in november stelden, liet de
minister weten dat Morgan niet vrijgelaten zal worden, omdat de wetenschappers dat
niet mogelijk achten. Het Dolfinarium is vrij om dit te besluiten, aldus de minister. De
Partij voor de Dieren laat het hier niet bij zitten.

Oostvaardersplassen

De situatie van de dieren in de Oostvaardersplassen is meerdere malen in de Kamer aan
bod geweest. In januari en maart werd er over dit onderwerp gedebatteerd. De Partij
voor de Dieren pleit voor een eerlijke kijk op de Oostvaardersplassen. Alle mogelijkheden
overwegend is de conclusie dat in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust
moeten worden gelaten, zodat natuurlijke processen ook daadwerkelijk op een
natuurlijke manier kunnen verlopen. Alleen zo worden de meest diervriendelijke condities
gecreëerd voor de dieren in het gebied, zowel op korte als lange termijn. Preventief
afschot en bijvoeren betekenen het vergroten van het leed van de dieren. De
Oostvaardersplassen is geen hertenkamp, geen dierentuin en zeker geen schietkraam
voor jagers.
De fractie heeft gevraagd om uitbereiding van het gebied, door het Hollandse hout open
te stellen en door te gaan met het Oostvaarderswold, de verbinding richting de Veluwe.
Ook hebben we de minister gevraagd of Staatsbosbeheer er wel voldoende in slaagt om
de dieren in het oog te houden. We hebben dan ook een motie ingediend om het aantal
bevoegde personeelsleden uit te breiden opdat de benodigde inspecties goed worden
uitgevoerd en dieren die ernstig lijden tijdig kunnen worden geëuthanaseerd. Deze motie
werd gesteund door GroenLinks en D66.

39

Debatten

• Algemeen Overleg Landbouw- en Visserijraad (29 juni 2010)
• Spoeddebat Oostvaardersplassen (17 maart 2010)
• Debat over Oostvaardersplassen en Kemerduinen (28 januari 2010)
• Algemeen Overleg 62ste Internationale Walvisvaart Conferentie (21 april 2010)
• Algemeen Overleg CITES (9 maart 2010)
• Algemeen Overleg over Staatsbosbeheer (3 februari 2010)
• WGO Natuur (16 november 2009)

Kamervragen

• Het afschotbeleid van wilde zwijnen (11 november 2010)
• Het terugplaatsen van orka Morgan (8 november 2010)
• De toekomst van orka Morgan (7 oktober 2010).
• Het houden van roofvogels en uilen als huisdieren (9 september 2010)
• Het afschieten van de beschermde zilvermeeuw op de Oosterschelde

(19 juli 2010)
• De gevolgen van nachtelijke recreatie voor wild (30 juni 2010)
• De situatie van de opgevangen Orcinus orca (orka) (25 juni 2010)
• De vogels op Schiphol (9 juni 2010)
• Vluchtgedrag als gevolg van jachtdruk (3 mei 2010)
• De hoge aantallen edelherten op de Veluwe (9 april 2010)
• Het doden van grote aantallen ganzen in Friesland (30 maart 2010)
• Het niet dalen van het aantal damherten ondanks toegestane jacht

(30 maart 2010)
• Het niet openbaar maken van jachtgegevens (30 maart 2010)
• De jaarlijkse slachting van dolfijnen op de Faeröer Eilanden (30 maart 2010)
• Een toename in het aantal vossen ondanks het toestaan van jacht

(24 maart 2010)
• Het uitzetten van edelherten in het Meinweggebied (17 maart 2010)
• Het afschot van ganzen in weidevogelgebieden (9 maart 2010)
• CO2-uitstoot als gevolg van walvisjacht en visserij (3 maart 2010)
• De misplaatste grap met een dode vos op Texel (17 februari 2010)
• Het verstoffen van een verkeersveiligheidrapport (29 januari 2010)
• Het niet naleven van de Vogelrichtlijn door Malta (20 januari 2010)
• Acht op landelijke vrijgestelde schadesoorten (5 januari 2010)
• Een tijdelijk jachtverbod (22 december 2009)

6.3 Biodiversiteit

De regering heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat Nederland een krachtige en
tegelijkertijd realistische inzet van de EU steunt om de toestand van biodiversiteit en
ecosystemen wereldwijd te verbeteren. Dat klinkt natuurlijk mooi. De voorgenomen
maatregelen moeten dan echter, mede met het oog op de huidige financieel-
economische situatie, wel haalbaar en betaalbaar zijn. De fractie heeft de demissionaire
minister gevraagd goed naar de kosten van het verlies van biodiversiteit te kijken. Er
liggen steeds meer rapporten die aangeven dat als we niets doen, we uiteindelijk zorgen
voor miljarden verliezen.

In een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt geconcludeerd dat
veeteelt wereldwijd een grote bijdrage levert aan de afname van biodiversiteit. Veeteelt
wordt zelfs als oorzaak nummer één genoemd. Uit het rapport blijkt verder dat we door
onze bestaande manieren van voedselproductie en consumptie te herzien we de huidige
belasting op de biodiversiteit kunnen verminderen. De onderzoekers schrijven dat we toe
moeten naar structurele veranderingen in productie en consumptie. In andere woorden
een verminderde vleesconsumptie en dus productie.
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De fractie heeft dan ook een motie ingediend met het verzoek aan de regering om op
korte termijn een plan van aanpak te presenteren waarin zij de afspraken uit het nieuwe
Biodiversiteitsverdrag vertaalt naar Nederlands beleid zodat de doelstellingen voor 2020
binnen bereik komen. De motie werd gesteund door PvdA, SP, GroenLinks, D66,
ChristenUnie, SGP en haalde net geen meerderheid.

Op internationaal gebied waren er CITES (Convention on International Trade of
Endangered Species) onderhandelingen, waarbij onder andere de blauwvintonijn op de
agenda stond. Ook walvissen, olifanten, ijsberen en de internethandel kwamen aan de
orde. De fractie heeft een motie ingediend om de commerciële jacht op de ijsbeer te
verbieden en deze werd door de Kamer aangenomen. Tevens heeft de fractie een motie
ingediend om het moratorium op de handel in ivoor te verlengen, deze werd gesteund
door ChristenUnie, D66, GroenLinks, SGP, SP.

Blauwvintonijn

Het gaat heel slecht met de blauwvintonijn. De Partij voor de Dieren heeft er bij de
minister op aangedrongen om de Europese wateren te sluiten voor de vangst. De
minister heeft letterlijk gezegd: "Europa is gekke Henkie niet". Echter, als het dier
definitief uitsterft, heeft niemand er meer wat aan. De partij heeft Kamervragen gesteld
naar aanleiding van het bericht dat Italië voorstander is van een handelsverbod op
blauwvintonijn. De minister gaf toen aan dat ook Nederland voorstander is van het
plaatsen van blauwvintonijn op bijlage I (de bijlage waarin alle ernstig bedreigde
diersoorten genoemd staan) van het CITES-verdrag. Helaas heeft een voorstel tot een
handelsverbod op de blauwvintonijn het in maart 2010 niet gehaald tijdens een CITES-
conferentie. De laatste blauwvintonijnen zijn een fortuin waard en de jacht op de laatste
exemplaren is dan ook geopend. Wederom verkiest de mens de korte economische
belangen boven de lange termijn ecologische belangen.

Een van de allerbelangrijkste manieren om de biodiversiteit in zee te waarborgen is het
beschermen van de mariene ecosystemen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij
een aantal gebieden gaat aanwijzen als ‘beschermde gebieden’. De Partij voor de Dieren
zal ervoor zorgen dat de staatssecretaris deze belofte nakomt. Daarnaast is het van
groot belang dat er iets gedaan wordt tegen het grote aantal dieren dat in de visserij
eindigt als bijvangst en dood terug wordt gegooid. De staatssecretaris zal de
aangenomen motie van de Partij voor de Dieren waarin gevraagd wordt om bijvangsten
aan land te brengen en mee te laten tellen in de vangsten uit moeten voeren.

Debatten

• Wetgevingsoverleg Visserij (11 november 2010)
• Algemeen Overleg IPPC en Milieuraad (7 oktober 2010)

Kamervragen

• Nieuwe wetenschappelijke inzichten ten aanzien van invloeden op
broedvogelaantallen (19 februari 2010)

• Een handelsverbod voor de blauwvintonijn (1 februari 2010)

6.4 Natura-2000 gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur

Op 16 maart 2010 werd de Crisis- en Herstelwet (CHW) aangenomen. Hierdoor werden
27 wetten aangepast, waaronder de Natuurbeschermingswet 1998. Resultaat is dat
bestaand gebruik, activiteiten die voor 1 oktober 2005 al plaats vonden (waaronder
veehouderijen), niet langer vergunningsplichtig is en niet in het beheerplan hoeft te
worden meegenomen. Dat terwijl de veehouderijen de grootste veroorzaker zijn van de
neerslag van stikstof op natuurgebieden. Provincies krijgen een aanschrijvings-
bevoegdheid, mocht er verslechtering optreden, dan moeten ze actie ondernemen en
kunnen ze bestaand gebruik wijzigen. De grote vraag blijft echter of provincies de kennis



4140

De fractie heeft dan ook een motie ingediend met het verzoek aan de regering om op
korte termijn een plan van aanpak te presenteren waarin zij de afspraken uit het nieuwe
Biodiversiteitsverdrag vertaalt naar Nederlands beleid zodat de doelstellingen voor 2020
binnen bereik komen. De motie werd gesteund door PvdA, SP, GroenLinks, D66,
ChristenUnie, SGP en haalde net geen meerderheid.

Op internationaal gebied waren er CITES (Convention on International Trade of
Endangered Species) onderhandelingen, waarbij onder andere de blauwvintonijn op de
agenda stond. Ook walvissen, olifanten, ijsberen en de internethandel kwamen aan de
orde. De fractie heeft een motie ingediend om de commerciële jacht op de ijsbeer te
verbieden en deze werd door de Kamer aangenomen. Tevens heeft de fractie een motie
ingediend om het moratorium op de handel in ivoor te verlengen, deze werd gesteund
door ChristenUnie, D66, GroenLinks, SGP, SP.

Blauwvintonijn

Het gaat heel slecht met de blauwvintonijn. De Partij voor de Dieren heeft er bij de
minister op aangedrongen om de Europese wateren te sluiten voor de vangst. De
minister heeft letterlijk gezegd: "Europa is gekke Henkie niet". Echter, als het dier
definitief uitsterft, heeft niemand er meer wat aan. De partij heeft Kamervragen gesteld
naar aanleiding van het bericht dat Italië voorstander is van een handelsverbod op
blauwvintonijn. De minister gaf toen aan dat ook Nederland voorstander is van het
plaatsen van blauwvintonijn op bijlage I (de bijlage waarin alle ernstig bedreigde
diersoorten genoemd staan) van het CITES-verdrag. Helaas heeft een voorstel tot een
handelsverbod op de blauwvintonijn het in maart 2010 niet gehaald tijdens een CITES-
conferentie. De laatste blauwvintonijnen zijn een fortuin waard en de jacht op de laatste
exemplaren is dan ook geopend. Wederom verkiest de mens de korte economische
belangen boven de lange termijn ecologische belangen.

Een van de allerbelangrijkste manieren om de biodiversiteit in zee te waarborgen is het
beschermen van de mariene ecosystemen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij
een aantal gebieden gaat aanwijzen als ‘beschermde gebieden’. De Partij voor de Dieren
zal ervoor zorgen dat de staatssecretaris deze belofte nakomt. Daarnaast is het van
groot belang dat er iets gedaan wordt tegen het grote aantal dieren dat in de visserij
eindigt als bijvangst en dood terug wordt gegooid. De staatssecretaris zal de
aangenomen motie van de Partij voor de Dieren waarin gevraagd wordt om bijvangsten
aan land te brengen en mee te laten tellen in de vangsten uit moeten voeren.

Debatten

• Wetgevingsoverleg Visserij (11 november 2010)
• Algemeen Overleg IPPC en Milieuraad (7 oktober 2010)

Kamervragen

• Nieuwe wetenschappelijke inzichten ten aanzien van invloeden op
broedvogelaantallen (19 februari 2010)

• Een handelsverbod voor de blauwvintonijn (1 februari 2010)

6.4 Natura-2000 gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur

Op 16 maart 2010 werd de Crisis- en Herstelwet (CHW) aangenomen. Hierdoor werden
27 wetten aangepast, waaronder de Natuurbeschermingswet 1998. Resultaat is dat
bestaand gebruik, activiteiten die voor 1 oktober 2005 al plaats vonden (waaronder
veehouderijen), niet langer vergunningsplichtig is en niet in het beheerplan hoeft te
worden meegenomen. Dat terwijl de veehouderijen de grootste veroorzaker zijn van de
neerslag van stikstof op natuurgebieden. Provincies krijgen een aanschrijvings-
bevoegdheid, mocht er verslechtering optreden, dan moeten ze actie ondernemen en
kunnen ze bestaand gebruik wijzigen. De grote vraag blijft echter of provincies de kennis

41

en tijd hebben om hier gebruik van te maken. Ook wordt de PAS bedacht, de
Programmatische Aanpak Stikstof. Dit is een apart beoordelingssysteem voor activiteiten
waarbij stikstof wordt uitstoten. Door te salderen, oftewel het verminderen van de
uitstoot bij plek A te verrekenen met een toename van uitstoot op plek B zonder dat de
totale uitstoot hoger wordt en op landelijk niveau maatregelen te nemen die de uitstoot
verminderen, denkt men genoeg ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. Het is
echter maar de vraag of dit zo werkt, aangezien er nog steeds veel te veel stikstof op
natuurgebieden terecht komt en Brussel controleert op het al dan niet optreden van
verslechtering van natuurwaarden.

Alsof de uitholling van de Natuurbeschermingswet via de CHW nog niet genoeg was,
heeft minister-president Balkenende zelfs nog een briefje naar de voorzitter van de
Europese commissie Barroso gestuurd om te vragen of Natura-2000, het Europees
netwerk van beschermde natuurgebieden, wat afgezwakt kon worden. De natuurregels
stammen uit de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw. De premier klaagt er zelfs over dat
de richtlijnen zo oud zijn en niet meer voldoen. Een onterechte klacht: de richtlijnen
geven juist ruim de tijd om passend beleid te ontwikkelen en richting te geven aan de
ontwikkelingsruimte voor ondernemers binnen de kaders van het natuurbeleid. Deze
kostbare jaren hadden benut moeten worden om ecologie en economie op verantwoorde
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Debatten

• Algemeen Overleg Programmatische Aanpak Stikstof (7 oktober 2010)
• Algemeen Overleg over Natura 2000 (10 februari 2010)
• Wetgevingsoverleg Natuur (16 november 2009)
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6.5 Dierenactivisme

“Dierenrechtenactivisme moet niet worden verward met terrorisme”, zegt de minister
van Justitie al jaren. Maar het kabinet zegt het één en doet het ander. Zo werden
mensen met zogenaamd “extreme ideeën” over dierenrechten potentiële terroristen
genoemd in de campagne Nederland tegen Terrorisme (punt nl). De Partij voor de Dieren
heeft er bij de minister op aangedrongen het onderscheid tussen dierenrechtenactivisten
die hun acties legaal en vredig voeren niet alleen op papier, maar ook in de praktijk te
onderscheiden van terroristen.

De fractie heeft dit jaar meerdere Kamervragen gesteld over de behandeling van
activisten die zich inzetten tegen de jacht op walvissen en dolfijnen. In januari vroegen
wij de minister naar de aanvaring van het schip van de Sea Shepherd door een Japanse
walvisvaarder. De minister liet weten deze gevaarlijke actie af te keuren, omdat door de
aanvaring mensenlevens in gevaar werden gebracht. Het schip van Sea Shepherd had
één Nederlandse opvarende. Volgens de ILC Draft Articles on Diplomatic Protection
(2006) mag een staat  een andere staat aansprakelijk stellen wanneer die staat een
«internationally wrongful act» (een schending van internationaal recht) heeft begaan
jegens een Nederlandse onderdaan. De minister beaamde dit, maar stelde dat de
betreffende Nederlandse onderdaan eerst alle nationale rechtsmiddelen van – in dit geval
– Japan moet hebben uitgeput voordat Nederland actie kan ondernemen. De minister
wilde dus niets doen.

In februari stelden wij vragen over Japan die door een commissie van de VN-
Mensenrechtenraad op de vingers werd getikt vanwege het oppakken van Greenpeace-
activisten die verduistering van walvisvlees aan de kaak probeerden te stellen. De
minister stelde hier geen conclusies aan te willen verbinden ten aanzien van de relatie
met Japan, omdat Nederland geen partij is in deze zaak. Wel bleek ze bereid Japan
tijdens besprekingen te laten weten dat Nederland het proces tegen de activisten, net als
de VN-Mensenrechtenraad, afkeurt. In juli antwoordde de minister op nieuwe vragen van
de Partij voor de Dieren dat Japan inmiddels op de hoogte is van het standpunt van
Nederland en dat de Nederlandse ambassade in Japan de zaak omtrent de opgepakte
activisten in de gaten houdt. In maart werd een activist van Sea Shepherd, dat onder
Nederlandse vlag vaart, ook opgepakt door Japan. Ditmaal ging het om een Nieuw-
Zeelandse onderdaan en volgens de minister werd deze activist dan ook bijgestaan door
Nieuw-Zeeland.

Op aandringen van de Partij voor de Dieren is de door het kabinet Balkenende IV
voorgestelde wijziging van de Zeebrievenwet controversieel verklaard. De wetswijziging,
die erin voorziet dat de Nederlandse overheid schepen voortaan veel gemakkelijker hun
Nederlandse vlag af kan nemen, wordt niet meer behandeld door de zittende Kamer. Het
heeft er volgens de partij alle schijn van dat de voorgestelde, zeer ruim geformuleerde
intrekkingsgronden vooral bedoeld zijn om de Sea Shepherd Conservation Society haar
Nederlandse vaarvergunning af te nemen. Sea Shepherd probeert onder Nederlandse
vlag de illegale Japanse walvisjacht te verhinderen in de wateren rond Antarctica en na
klachten van Japan daarover besloot het kabinet de criteria voor het intrekken van
zeebrieven fors te verruimen. De fractie had tevens Kamervragen gesteld over de
uitlatingen van de minster van Verkeer en Waterstaat dat de Nederlandse regering ‘niet
zal nalaten van het nieuwe instrumentarium gebruik te maken zodra het van kracht is
geworden als blijkt dat geen verbetering optreedt in gedragingen door zeeschepen van
Sea Shepherd’.

Debatten

• Algemeen Overleg AIVD (15 september 2010)
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Kamervragen

• De rechtmatigheid van het proces tegen Greenpeace activisten in Japan
(5 juli 2010)

• De uitlatingen van de minister van Verkeer en Waterstaat dat hij Sea Shepherd de
Nederlandse vlag wil ontnemen (28 mei 2010)

• Het bericht dat Japan een activist van Sea Shepherd Conservation Society heeft
opgepakt (24 maart 2010)

• De veroordeling van een VN-commissie over het proces tegen twee anti-
walvisjachtactivisten in Japan (19 februari 2010)

• De aanvaring van een schip van Sea Shepherd Conservation Society door Japanse
walvisvaarders (15 januari 2010)
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7. Wetsvoorstellen op het gebied van dierenwelzijn

7.1 Inleiding

Het afgelopen jaar is er een aantal wetten behandeld in de Kamer, dat relevant is voor
dieren, natuur en milieu. Normaliter worden wetsvoorstellen gemaakt door de regering,
maar als de regering keer op keer weigert met een wetsvoorstel te komen, kan een
Kamerlid zelf het initiatief nemen.

7.2 Initiatiefwetsvoorstel: Verbod op onverdoofd ritueel slachten

Ieder jaar worden in Nederland ruim twee miljoen dieren onverdoofd ritueel geslacht. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en
stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken zelfs van
een onaanvaardbaar lijden. Het ritueel slachten veroorzaakt onnodig veel stress en
gebeurt vaak onoordeelkundig en zonder toezicht, aldus een verklaring van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) die eerder naar
landbouwminister Verburg is gestuurd. De vereniging van dierenartsen vindt dat het
dierenwelzijn bij onverdoofd ritueel slachten onaanvaardbaar wordt aangetast.

Volgens de huidige wet is het onverdoofd slachten van dieren verboden, waarbij een
uitzondering kan worden gemaakt voor joodse en islamitische slachters. De fractie de
Dieren wil met de initiatiefwet de uitzonderingspositie opheffen. Volgens de partij is het
opheffen van deze uitzonderingsbepaling voor rituele slachters niet in strijd met artikel 6
van de grondwet over de vrijheid van godsdienst, omdat daarin wordt gesteld dat ieder
het recht heeft zijn godsdienst te belijden, “behoudens ieders verantwoordelijkheid voor
de wet”. De Partij voor de Dieren vindt dat de vrijheid van godsdienst ophoudt waar het
lijden van mensen en dieren in het geding is. We staan ook niet toe dat omwille van
godsdienstige gebruiken meisjes worden besneden. Het verdoven van dieren met respect
voor de rituele gebruiken van de Islam en het Jodendom is heel goed mogelijk.

Marianne Thieme is in 2008 met een eigen initiatiefwetsvoorstel gekomen om het
onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit gaf namelijk keer op keer aan niets te voelen voor een verbod op
onverdoofd ritueel slachten. De initiatiefwet is beoordeeld door de Raad van State en 2
juni 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tijdens de door de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren georganiseerde
bijzondere procedurevergadering op 11 november 2010, zijn Kamerleden geïnformeerd
over onverdoofd ritueel slachten. Tijdens deze vergadering hebben wetenschappers
gepleit voor toepassing van bedwelming tijdens het slachten van dieren. Het
wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation,
presenteerde op deze bijeenkomst undercover opnamen van onverdoofd ritueel slachten
in Nederland, becommentarieerd door internationale wetenschappers. Deze beelden zijn
online te zien via www.partijvoordedieren.nl en via www.ngpf.nl.

Begin 2011 zal het wetsvoorstel in de Tweede Kamer besproken worden.

7.3 Nertsenfokverbod

In de bontfokkerij leven nertsen in een klein kooitje en ervaren grote stress, frustratie en
verveling. Dat is ook te zien aan het abnormale gedrag dat zij in gevangenschap vaak
vertonen. Zij vertonen stereotiep gedrag en herhalen eindeloos zinloze bewegingen. Ook
bijten ze hun eigen staart of vacht kapot. Na een kort en ellendig leven worden de dieren
vergast en gevild.
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Eind 2008 was het dan eindelijk zover, een nieuwe kans om te komen tot een einde van
de nertsenfokkerij. Kamerleden Harm-Evert Waalkens (PvdA) en Krista van Velzen (SP)
dienden een initiatiefwet in voor een verbod op de nertsenfokkerij. Het initiatief
wetsvoorstel haalde een meerderheid in de Tweede Kamer met steun van Partij voor de
Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV.

De Eerste Kamer bleek verdeeld over het voorstel om het fokken van nertsen te
verbieden. Op 5 en 12 oktober 2010 vond een debat plaats over het initiatiefwetsvoorstel
voor een verbod op het houden van en doden van dieren voor de verkrijging van hun
pels. Een algeheel verbod moet in 2024 van kracht worden. Een verbod dat in 2018 een
einde moet maken aan de pelsdierhouderijen stuitte eerder in de Eerste Kamer op
verzet. Het voorstel - oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Van Velzen
(SP) en Waalkens (PvdA) - werd verdedigd door de Tweede Kamerleden Van Gerven (SP)
en Dijsselbloem (PvdA). Tijdens het debat in de Eerste Kamer bleken de fracties van
VVD, CDA en SGP tegenstander van een verbod op het houden van pelsdieren. De
fracties van de Partij voor de Dieren, PvdA, SP, GroenLinks, D66, de Onafhankelijke
Senaatsfractie en de Fractie Yildirim steunden de initiatiefwet, die in juni 2009 werd
aangenomen door de Tweede Kamer.

De ChristenUnie bleef tijdens het debat teveel twijfelen over de voorwaarden om de daad
bij het woord te voegen. Zij wenst aanvullende (financiële) compensatie voor de
nertsenfokkers. De indieners Dijsselbloem (PvdA) en Van Gerven (SP) hebben daarop
toegezegd voor eind november de Eerste Kamer per brief in te lichten over de
mogelijkheden die zij zien om aan de bezwaren van de ChristenUnie het hoofd te bieden.
Eind 2010 hadden Van Gerven en Dijsselbloem een brief aan de Kamer gestuurd met
daarin voorstellen voor compensatie van nertsenhouders die door het verbod in financiële
problemen komen. Deze nieuwe aanvulling op het wetsvoorstel, een zogeheten 'novelle',
moet eerst weer door de Tweede Kamer worden goedgekeurd, alvorens de Eerste Kamer
erover kan beslissen. In 2011 zullen de Tweede en Eerste Kamer zich over het nieuwe
voorstel buigen. De Partij voor de Dieren hoopt dat dan eindelijk knopen doorgehakt
gaan worden en er daadwerkelijk een einde zal komen aan de bontproductie in ons land.
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8. Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer

8.1 Inleiding

In de Eerste kamer, de chambre de reflection, is het de gewoonte het aantal ingediende
moties te beperken en alleen moties die breed ondertekend worden maken doorgaans
kans te worden aangenomen. Dat maakt het moeilijk voor kleine fracties zoals de onze,
met 1 zetel, om successen te boeken in de Eerste kamer.
Wat behulpzaam is bij het boeken van successen, is de veel minder competitieve sfeer in
de senaat vergeleken met de Tweede kamer.
Hoewel de Eerste Kamer slechts eenmaal per week vergadert en de leden parttime
politici zijn met doorgaans ook nog andere taken, is de spreektijd in de Eerste kamer
ruimer dan in de Tweede kamer.
Daarbij blijkt men gevoeliger voor de kracht van argumenten dan voor politieke
tegenstellingen.
Er dient veel tijd geïnvesteerd te worden in persoonlijke contacten, maar indien die
eenmaal zijn gelegd, blijkt het mogelijk samenwerking te zoeken en te vinden met
partijen die niet de natuurlijke bondgenoten zijn van de Partij voor de Dieren.
2010 diende het oogstjaar te worden van de eerste termijn waarin wij in de senaat
vertegenwoordigd waren, en is dat ook geworden.

8.2 Dierziekten

Op 7 december werd een motie ingediend om de bestrijding van dierziekten onder te
brengen bij het ministerie van VWS, die motie werd met algemene stemmen (!)
aangenomen.

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.
Voorgesteld 7 december 2010

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,
overwegende, dat de Evaluatiecommissie Q-koo rts heeft vastgesteld dat het bij de bestrijding van deze ziekte
heeft ontbroken aan een centrale regie,
overwegende, dat Q-koorts sinds 2007 4000 mensen heeft besmet, waarvan er 15 zijn overleden en velen
chronisch ziek zijn,
overwegende, dat volksgezondheid niet ondergeschikt mag zijn aan economische belangen in geval van
uitbraken van dierziekten die ernstige risico’s met zich brengen voor mens en dier,
verzoekt de regering de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten, conform het advies
van de commissie van Dijk, in handen te geven van het ministerie van VWS,
en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Noten
Schuurman
Ten Hoeve
Engels
Kox
Thissen
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uitbraken van dierziekten die ernstige risico’s met zich brengen voor mens en dier,
verzoekt de regering de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten, conform het advies
van de commissie van Dijk, in handen te geven van het ministerie van VWS,
en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Noten
Schuurman
Ten Hoeve
Engels
Kox
Thissen
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8.3 EHS

Ook de motie die vroeg om het nakomen van de aangegane verplichtingen op het terrein
van de EHS werd aangenomen.

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.
Voorgesteld 7 december 2010

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterend, dat het kabinet wil bezuinigen op de uitgave aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied,
waaruit ook de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt bekostigd,
overwegende, dat er reeds grote investeringen zijn gedaan waardoor al een deel van de EHS is gerealiseerd,
van mening, dat aantasting van natuur die reeds onderdeel uitmaakt van de EHS niet wenselijk is, en dat in het
kader van de EHS reeds aangegane verplichtingen en gemaakte afspraken nagekomen moeten worden, dat
afronding van de EHS, zo nodig getemporiseerd en aangepast, van grote ecologische en ook economische
betekenis blijft, van mening, dat robuuste verbindingszones, met name tussen de Oostvaardersplassen en de
Veluwe van groot belang zijn en daarom doorgang moeten vinden,
verzoekt de regering de afwikkeling van aangegane verplichtingen mogelijk te maken en bij de herijking en
voltooiing van de EHS te zoeken naar kosteneffectieve oplossingen waarin ook op duurzaam beheer ingestelde
agrarische bedrijven een rol kunnen spelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Ten Hoeve
Yildirim
Reuten
Kox
Vliegenthart
Ten Horn
Laurier
Engels
Noten
Meulenbelt

Deze motie werd aangenomen met slechts de stemmen van CDA en VVD tegen.

8.4 Duurzaamheid

Een motie om de regering te verplichten om bij elke fiscale maatregel ook de
duurzaamheidseffecten daarvan mee te wegen en te rapporteren aan de Eerste kamer,
werd eveneens met ruime meerderheid aangenomen.

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.
Voorgesteld 21 december 2010

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de kredietcrisis in samenhang met andere crises leert dat wereldomspannende problemen
om een gecoördineerd optreden vraagt,
overwegende, dat duurzame oplossing van deze problemen een breed gedragen analyse behoeft,
overwegende, dat deze analyse een «comprehensive approach» vereist en dat ook onder meer de vraagstukken
van schaarste (voedsel, energie) een klimaat nadrukkelijk een rol spelen, en daarbij moeten worden betrokken,
overwegende, dat de Nederlandse fiscale agenda een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan het
oplossen van de crises in samenhang, verzoekt de regering de duurzaamheidseffecten van elke fiscale
maatregel met nadruk mee te wegen en te rapporteren aan de Kamer,
en gaat over tot de orde van de dag

Koffeman
Ten Hoeve
Böhler
Reuten
Yildirim
De Boer
Engels
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Daarnaast werden 30 andere moties ingediend welke door de PvdD waren ontwikkeld of
meeondertekend met andere fracties.

8.5 Crisis- en Herstelwet

Tijdens het debat over de Crisis en herstelwet heeft onze afgevaardigde zich fel teweer
gesteld tegen de wet die natuurbescherming nog verder ondergeschikt maakt aan de
belangen van dieren, natuur en milieu.

De bijdrage luidde als volgt:

Voorzitter,

Denkend aan Holland zie ik leegstaande nieuwbouw en te huur staande bedrijven-
terreinen en kantoorgebouwen. Brede files en overvolle treinen, traag door eindig
laagland gaan. Dit toekomstperspectief wordt u aangeboden door het Kabinet
Balkenende 4. Vandaag bespreken we het afscheidscadeau van twee bewindslieden van
wie er één heeft aangegeven zeker niet terug te zullen komen, en één alleen onder een
voorwaarde waarvan we allemaal weten dat die makkelijk te vervullen zal zijn. Beide
bewindslieden hebben aangegeven haast te hebben en zich eraan te storen dat de eerste
kamer zoveel tijd nam. Dat is uitzonderlijk, voorzitter, bewindslieden die zich met zoveel
nadruk bemoeien met de agenda van het parlement. Juist wanneer de eerste kamer er
alles aan doet een onzorgvuldige en maatschappelijk omstreden wet op een zo
zorgvuldig mogelijke manier te wegen, is het opmerkelijk dat bewindslieden daar zo
openlijk en opdringerig in opiniërende zin bij betrokken wensen te zijn. En natuurlijk mist
zoiets haar uitwerking niet, zelfs niet nadat het kabinet gevallen is Zelden zijn de
hoffelijkheidsregels rond het respecteren van de wens van een substantiële minderheid in
dit huis zozeer geschaad, als nu het geval is. Er is sprake van een controversiële wet, en
niet alleen vanwege het feit dat meer dan 20 leden in dit huis dat vinden. En het blijkt
ook niet afhankelijk te zijn van aantallen, voorzitter, want ook de 33 leden die de
winkeltijdenwet controversieel wilden verklaren werden niet gerespecteerd in die wens
door de meerderheid. Er staat kennelijk meer op het spel dan hoffelijkheid kan
rechtvaardigen.

Ik hoop, voorzitter dat dat een zinvol debat en een eerlijke en open weging niet in de
weg hoeft te staan. We hebben de afgelopen dagen gezien wat voortschrijdend inzicht
met mensen kan doen. De minister van verkeer en waterstaat heeft ontdekt dat er
belangrijker zaken zijn dan Haagse politiek en het zetten van een eerste schop in de
grond, en koos met nadruk voor iets anders. Ik wil hem daarmee feliciteren en
complimenteren, voorzitter, maar wil vandaag met nadruk ook aandacht vragen voor de
erfenis die hij achterlaat voor toekomstige generaties.Laat de minister blijvende littekens
achter in de polders van bijvoorbeeld Midden Delfland, of is hij bereid voor hetzelfde geld
en binnen dezelfde tijd te kiezen voor een cosmetische operatie, die de doorstroming van
het autoverkeer op gelijke wijze bevordert, maar tegelijk de natuur en het landschap
ontziet? Ik weet dat niet iedereen zit te wachten op casuïstiek in een debat als dit, maar
toch kan het van belang zijn om de gedachte duidelijk te bepalen.
Neem de aanleg van de A4 door Midden Delfland, voorzitter, waarvoor de minister graag
nog zelf de eerste spa in de grond had willen steken. Opgenomen in de crisis- en
herstelwet, om elke vertraging in de aanleg te voorkomen. De minister heeft het
tracébesluit voor de A4 door de tweede kamer geloodst. Maar de onderbouwing bleek
gebaseerd te zijn op verkeerde uitgangspunten van Rijkswaterstaat. Haskoning heeft in
zijn vergelijking aangeven dat de second opinion is gemaakt op basis van de
ontwerpuitgangspunten voor de A4 met Vaart, die Rijkswaterstaat heeft aangereikt. De
tunnel bestaat echter niet uit 4 buizen maar uit twee buizen; De tunnel is niet 60 meter
breed maar slechts 36meter en is niet onder het maaiveld gelegen maar op
boezemniveau.
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Bovendien is gebleken dat Rijkswaterstaat de aanleg van de weg heeft gecalculeerd op
basis van een vliesconstructie. Zo’n constructie is technisch moeilijk te realiseren en een
groot risico in de uitvoering omdat de fundering van het aquaduct en ecoduct er
doorheen gevoerd moet worden. De technische haalbaarheid is door Haskoning niet
getoetst omdat die wijziging vlak voor het definitieve rapport op last van Rijkswaterstaat
is doorgevoerd. Onlangs heeft Rijkswaterstaat op een informatieavond in Schipluiden
aangegeven dat ze ervan uitgaat dat de vliesconstructie er niet komt en daarbij de
volgende redering gehanteerd:” Wij denken dat het realistischer is van een betonnen bak
uit te gaan. Maar als er een aannemer is die toch een vlies wil maken dan mag hij dat.
Dat is dan voor zijn risico. Met andere woorden; we gaan uit ervan uit dat er een
betonnen bak komt, maar we rekenen voorlopig met een vliesconstructie! Je hebt geld
gereserveerd voor een Mini en je vraagt om een Ferrari, in de hoop dat iemand daar in
trapt?

In de kostenraming van Rijkswaterstaat is de vliesconstructie ten onrechte als
bezuiniging doorgevoerd. Er zou minimaal een bandbreedte moeten worden aangebracht
waarin beide varianten, met en zonder vlies, in beeld worden gebracht. Het is schrijnend,
voorzitter dat het van de inzet van verontruste burgers afhankelijk is of de foute of
tenminste dubieuze aannames van Rijkswaterstaat al dan niet bestreden worden. En als
dat al het geval is, is het interessant of we ons de tijd gunnen om correcties aan te
brengen op verkeerde besluitvorming. Het zijn juist die correcties waar het kabinet niet
meer op wil wachten. Indien de Crisis- en Herstelwet nu doorgang zou vinden worden
belangrijke partijen ten onrechte buitenspel gezet! Dreigen nieuwe debacles van de
omvang van de Betuwelijn, de HSL en de N-Z lijn, juist omdat er niet de tijd meer is voor
bezinning. Er staat dan geen beroep meer open op het Definitieve Tracé Besluit over de
A4 door Midden Delfland, hoewel de besluitvorming ten aanzien van het alternatief op
verkeerde gronden, dat wil zeggen met de verkeerde informatie aan de tweede kamer,
heeft plaatsgevonden.Dat, voorzitter is onacceptabel en de kans op dergelijke fouten
neemt alleen maar toe met de ‘eerst doen, dan denken’ besluitvorming waarop de crisis-
en herstelwet gebaseerd lijkt te zijn. Als concrete eerste vraag aan de minister van V&W
zou ik willen stellen: ‘bent u bereid om de aanleg van de A4 door Midden Delfland en de
ondertunnelde variant met een vaart erboven te laten onderzoeken door een
onafhankelijke partij, nu zowel Haskoning als BAM als de gemeente Delft als de
gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen hebben aangeven daar dringende
aanleiding toe te zien. Bent u bereid die toezegging te doen, als lakmoesproef voor het
feit dat ook binnen de crisis- en herstelwet ruimte blijft voor de toepassing van resultaten
van voortschrijdend inzicht en de bijbehorende aanpassing van ingrijpende plannen in
natuurgebieden. En als dat onverhoopt niet het geval mocht zijn, op welke wijze
beschermt de crisis- en herstelwet ons dan tegen overhaaste besluiten en onomkeerbare
fouten? Graag een reactie van de minister.

Artikel 21 van onze Grondwet luidt: de zorg van de overheid is gericht op de
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Natuur is het meest waardevolle dat wij bezitten. Wij zijn er volledig van afhankelijk:
schone lucht, schone aarde en schoon water. Diversiteit aan planten, dieren en
ecosystemen heeft niet alleen een grote intrinsieke waarde, het is ook de basis van ons
dagelijks leven: kritisch, natuurlijk kapitaal. Kritisch omdat het onvervangbaar is. Waar
haal je schone lucht vandaan om in te ademen als alle lucht in je omgeving vervuild is?
Waar zijn de grondstoffen voor onze samenleving van nu en in de toekomst als de
bossen verdwenen zijn? Wat gaan wij drinken als het water vervuild is? In Nederland is
nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over en voor meer dan 90% van de
beschermde soorten en habitattypen - let op: beschermde soorten! -- ziet het er niet
goed uit. Nederland teert in op zijn eigen natuurlijk kapitaal en put daarbij in groeiende
mate de natuurlijke reserves in andere, vooral armere delen van de wereld uit.
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Lukt het ons niet om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius te
beperken, dan is de schade niet te overzien en niet te betalen. Al in 2006 waarschuwde
de Britse topeconoom Stern dat niets doen leidt tot aanzienlijk hogere kosten dan nu
investeren in effectief klimaatbeleid. Hij becijferde dat de kosten van klimaatverandering
1000 tot 5500 mld. zouden bedragen, maar dat je dat kunt voorkomen door te werken
aan effectieve klimaatoplossingen. De kap van het regenwoud, vooral  ten behoeve van
onze  veehouderij, kost volgens Deutsche Bank topeconoom Pavan Sukhdev jaarlijks
tussen de 2000 en 5000 miljard USD. De kosten van de financiële crisis die politici
uitsluitend bezig lijkt te houden vallen daarbij volkomen in het niet. Met de klimaatdoelen
in Nederland gaat het slecht, ronduit slecht. Op korte termijn zullen juist door de
economische crisis de doelen wel worden gehaald, maar op langere termijn, in 2020,
zeker niet. De Milieubalans was hier helder over. Alleen een fundamentele herziening van
beleid kan de neergang keren, aldus de balans. Ook de zorgen om de biodiversiteit zijn
enorm. De ambitie was ging niet eens verder dan om het verlies aan biodiversiteit in
2010 te stoppen. Zelfs die magere ambitie wordt niet gehaald. Om over herstel van
natuur nog maar te zwijgen. De crisis- en herstelwet biedt er geen antwoord op, omdat
niet is uitgegaan van de bestrijding van crises in samenhang.

De Verenigde Naties riepen dit jaar uit tot het jaar van biodiversiteit. Milieuministers en -
commissarissen luiden wereldwijd de noodklok over de toestand van onze natuur. En wat
doet ons kabinet? Haast zetten achter een wet die onze natuur en ons milieu vakkundig
verder om zeep zal helpen. Voorzitter. De wet die voor ons ligt, de crisiswet, zal snel en
doeltreffend leiden tot regelrechte ecologische kapitaalvernietiging ten gunste van meer
asfalt, vliegreizen en karbonades, allemaal aspecten van een samenleving die zich nog
niet realiseert dat het opofferen van natuur onze samenleving in grote problemen brengt.
Dit wetsvoorstel draagt de handtekening van een kabinet dat weigert zich neer te leggen
bij de conclusie dat niet de economische crisis, maar de klimaat- en biodiversiteitscrisis
de grote crises van onze tijd zijn. Bij het uitbreken van de financiële crisis die overging in
een economische recessie doken overal pleidooien op om te breken met de oude
werkelijkheid en niet van de minsten: van prominente economen, opinieleiders en
politici. Herman Wijffels, partijgenoot van de ministers die de crisis- en herstelwet met
stoom en kokend water door de kamer willen loodsen, stelt het volgende.

Ik citeer:”De huidige crisis bestaat eigenlijk uit drie afzonderlijke crises, die nauw met
elkaar verbonden zijn: de financieel-economische crisis die in 2008 uitbrak, de
ecologische crisis die zich al enkele decennia meer en meer manifesteert en een
cultureel-morele crisis. Alle drie de perspectieven, financieel-economisch, ecologisch en
moreel zijn relevant. Samen vormen zij de basis voor echte aanpak van de crisis. Vanuit
het perspectief van de ecologische crisis is een herstel van het oude economische model
onwenselijk. De kapitalistische economie is de laatste jaren duidelijk op de grenzen van
het draagvermogen van onze planeet gestuit. De financieel-economische crisis is niet
alléén ontstaan door misdragingen van bankiers maar ook door ecologische problemen.
De conclusie is onvermijdelijk dat onze levensstijl niet vol te houden is in verband met
het beperkte draagvermogen van de aarde. Er moet een einde komen aan onze huidige
manier van leven, organiseren en werken. Het Westerse model, samen met de waarden
die eraan ten grondslag liggen, moet op de helling. Vanuit ecologisch oogpunt moet het
streven zijn naar een duurzame economie. Dat vergt een ingrijpende transformatie. De
economie moet dienstbaar worden aan de mensen en aan de aarde. De huidige crisis is
niet zomaar de zoveelste crisis in een rij. Het is een wake-up call voor een grondige
heroriëntatie in de richting van harmonie met de aarde. De mogelijkheden zijn er. Maar
we moeten het ook gaan doen.”Einde citaat. Voor mij komt die beschouwing van een
CDA ideoloog veel dichter bij het begrip rentmeesterschap, dan de inhoud van de crisis-
en herstelwet die juist elke vorm van rentmeesterschap buitenspel probeert te zetten.
Op 11 november 2008 is in dit huis de motie Schuurman aangenomen die de regering
verzocht om initiatieven te ontplooien zowel nationaal als internationaal om te komen tot
de ontwikkeling van scenario’s waarin de crises waar de wereldbevolking mee kampt, in
samenhang worden aangepakt.
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en herstelwet die juist elke vorm van rentmeesterschap buitenspel probeert te zetten.
Op 11 november 2008 is in dit huis de motie Schuurman aangenomen die de regering
verzocht om initiatieven te ontplooien zowel nationaal als internationaal om te komen tot
de ontwikkeling van scenario’s waarin de crises waar de wereldbevolking mee kampt, in
samenhang worden aangepakt.
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Voorzitter, de motie was breed ondertekend door alle partijen behalve de VVD en je zou
daar verwachtingen aan moeten mogen koppelen ten aanzien van elke crisis-
bestrijdingsmaatregel die hieraan geijkt zou kunnen worden.
Dat is in geen enkel opzicht het geval! Voorzitter, hoe serieus kunnen we onszelf als
kamer nemen wanneer we geweldige voornemens in prachtige moties vervatten, maar
het kabinet vervolgens vrijlaten daar wel of geen invulling aan te geven. De tijd van
vrijblijvende opvattingen over duurzaamheid is voorbij, die kunnen we ons niet langer
veroorloven, voorzitter, wanneer we het begrip veroorloven tenminste niet louter in
financiële termen beschouwen.

Hooggespannen verwachtingen dus voorzitter, van alle partijen die de motie Schuurman
ondertekend hebben, maar vooral ook hooggespannen verwachtingen van de indiener
zelf. Ons kabinet stelt vandaag voor om in een tijd waarin de crisis rond biodiversiteit en
klimaat definitief onoplosbaar dreigt te worden, de regels voor natuur en milieu over
boord te zetten omwille van het herstel van de economie. O ja, en voor duurzaamheid.
Dat is nogal wat. Zeker als je daarbij optelt dat een dikke streep wordt gehaald door
fundamentele beginselen van onze rechtsstaat, want ook de rechtsbescherming van
burgers, maatschappelijke organisaties en zelfs die van decentrale overheden dreigt in
ernstige mate schipbreuk te lijden.

Daar zouden dan wel hele goede redenen voor moeten zijn. Het kabinet verdedigt haar
voorstel met een verwijzing naar de economische crisis. Er is inderdaad sprake van krimp
van de economie. Wij kampen met stijgende werkloosheid en daar passen maatregelen
bij, soms ingrijpende. Maar als herstel van de economie het doel is, levert deze Crisis- en
herstelwet dan de bijdrage die nodig is? Levert het opzij schuiven of wijzigen van maar
liefst 27 wetten tegelijk voor de economie wat op, en voor de duurzame economie die het
kabinet zegt na te streven?

Het kabinet stelt dat bij het bestrijden van de economische crisis een specifiek probleem
wordt gevormd door de complexiteit en de stroperigheid van de besluitvorming. Die
zorgen ervoor dat urgente projecten vertragen. Het kabinet stelt ook dat het
wetsvoorstel is gericht op versnelling van infrastructurele projecten, op versnelling van
andere grote bouwprojecten en op versnelling van projecten op het gebied van
duurzaamheid, economie en innovatie. Het kabinet stelt dat het op de middellange
termijn moet bijdragen aan de duurzaamheid en aan de versterking van de economische
structuur. En: in de kern wordt aan zorgvuldige procedures gewerkt. Kort gezegd doet
het kabinet dat met het aanwijzen van projecten en met het formuleren van categorieën
die vanaf 2010 zonder toetsing aan vigerende wetgeving, inspraak van burgers en
parlement en beroep bij de rechter - zouden moeten worden uitgevoerd. De vraag rijst:
hoe is het kabinet aan de lijst met projecten en de formulering voor nieuwe projecten
gekomen? Welke criteria zijn gehanteerd om te kunnen bepalen of potentiële projecten
zullen opleveren wat ervan wordt verwacht: werk, verbeterde economische structuur,
duurzaamheid? Wat bedoelt het kabinet in deze context eigenlijk met duurzaamheid?
Hoe is de regering, in het licht van haar doelstellingen, gekomen tot de keuze voor
bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen, het creëren van nieuwe burgerluchthavens en
het bouwen van woningen op nieuwe locaties? Op welke wijze is getoetst of die projecten
bijdragen aan de doelstelling van duurzaamheid, werkgelegenheid en versterking van de
economische structuur? De voorstellen van het kabinet zijn wel besproken door de Raad
van State en in uitgebreide rondetafelgesprekken met een keur aan deskundigen. Een
van de belangrijkste vragen was: leveren de plannen van het kabinet de economische
impulsen en structuurversterking op die ervan verwacht worden? Kortom: is er een kans
dat het kabinet de doelen die in het wetsvoorstel worden gesteld, ook daadwerkelijk zal
realiseren? De Raad van State zegt in haar beoordeling van het wetsvoorstel: ''eigen aan
conjuncturele maatregelen is, dat zij erop gericht zijn om de economie op korte termijn
een impuls te geven en niet langer duren dan nodig is''. Het wetsvoorstel geeft daarvan
een aantal voorbeelden. Dat ligt anders wat betreft maatregelen die gericht zijn op de
bevordering van infrastructurele werken en andere grote bouwprojecten. Deze
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maatregelen komen te laat om op korte termijn een bijdrage te kunnen leveren aan de
bestrijding van de economische crisis, omdat er jaren gemoeid zijn met de voorbereiding
en uitvoering daarvan. Dat beeld werd ook tijdens rondetafelgesprekken
bevestigd. Straks, als de aannemersbedrijven het ondanks deze wet niet bol blijken te
kunnen werken, zullen we een Nederland zien met onafgebouwde projecten en een
regering die niet weet hoe daar mee om te gaan. Professor Priemus noemde in de
Tweede kamer 10 averechtse effecten van de crisis- en herstelwet, en voelde zich als
deskundige bij uitstek, uitermate niet serieus genomen. Hij gaf na afloop aan nooit meer
naar een hoorzitting van de Tweede kamer te zullen gaan, omdat hij de overtuiging had
dat er sprake was van een rituele dans en dat er op geen enkele manier geluisterd werd
omdat de uitkomst al vast stond. Veel mensen voelen dat hij gelijk had en heeft, ook in
dit huis.

De Tweede Kamer heeft gevraagd naar een nadere onderbouwing van de effecten van de
geselecteerde projecten op de werkgelegenheid en de structuurversterking. Ook is
gevraagd of het kabinet bereid was om door het Centraal Planbureau een quickscan te
laten uitvoeren naar de welvaarts- en werkgelegenheidseffecten. Dat zijn zinnige vragen
van de fractie van de ChristenUnie zodat de Kamer als medewetgever zou kunnen
oordelen over het wetsvoorstel van het kabinet. Maar dit kabinet kan of wil niks
onderbouwen. De enige reactie die doorklinkt is: de besluitvorming over projecten
verloopt te traag en dat moet veranderen. We weten niet waard e trein naartoe gaat,
alleen dat we ‘m niet mogen missen! Moeten we echt 27 wetten wijzigen omdat de
minister van Verkeer en Waterstaat zo graag een schop in de grond wil steken. En zijn
z’n ambities op dit terrein mogelijk veranderd nu hij voor zichzelf andere ambities heeft
geformuleerd? Het kabinet verkoopt dit ingrijpende wetsvoorstel als absoluut
noodzakelijk om de economische crisis te kunnen bezweren, maar als je vragen stelt over
de onderbouwing van de keuzes of de effectiviteit van de maatregelen, krijg je geen
antwoord. Je hoort alleen de haperende grammofoonplaat dat die verdraaide projecten
maar niet kunnen worden opgestart. Die VOC mentaliteit moet terugkomen, toch….?  Het
is op zichzelf al onverantwoord om in korte tijd te proberen om een zeer ingrijpend
wetsvoorstel door te drukken, waarin fundamentele beginselen van onze rechtsstaat
worden verlaten. Het is duidelijk dat de fundamentele keuzes die gemaakt hadden
moeten worden, om een omslag naar een duurzame economie te bewerkstelligen, niet
zijn gemaakt in de crisiswet. De strekking van de motie Schuurman wordt met voeten
getreden in het wetsvoorstel. De economische effecten van de keuzes die wel zijn
gemaakt, overtuigen niet. Slachtoffers zijn de natuur, het milieu, de duurzaamheid, en
de rechtsbescherming. Alles van waarde is weerloos, wanneer er geld verdiend moet
worden door bouwend Nederland. Dat is de samenvatting van deze wet.

De belangrijkste motivatie voor het kabinet om deze crisiswet door te drukken is de
ergernis over de stagnatie in de besluitvorming over projecten, zoals de uitbreiding van
het vliegveld in Lelystad, het doortrekken van de A4 en het ammoniakdossier. De vraag
rijst hoe het eigenlijk komt dat projecten maar niet van de grond komen of vertraging
oplopen vanwege procedures? Is dat de schuld van procederende milieuorganisaties, of
oorzaak nummer één bestuurlijk en politiek onvermogen om tijdig tot kwalitatief goede
besluiten te komen.

Een kwalitatief goed besluit, is in elk geval niet strijdig met bestaande regels. Omdat de
overheid keer op keer faalt om de eigen wetten te respecteren, moet in veel gevallen de
rechter eraan te pas komen om ervoor te zorgen dat de overheid zich aan haar eigen
regels houdt. De overheid als radicale wetsovertreder, vraagt hier om meer
bevoegdheden. In plaats van stevig in te grijpen in de bestuurscultuur om de kwaliteit
van besluiten te verbeteren, stelt het kabinet voor om de gang naar de rechter te
bemoeilijken.

Het inperken van inspraakmogelijkheden van bezorgde burgers is een traject dat al jaren
geleden in gang is gezet. Milieuclubs de mond snoeren staat al langer hoog op de
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maatregelen komen te laat om op korte termijn een bijdrage te kunnen leveren aan de
bestrijding van de economische crisis, omdat er jaren gemoeid zijn met de voorbereiding
en uitvoering daarvan. Dat beeld werd ook tijdens rondetafelgesprekken
bevestigd. Straks, als de aannemersbedrijven het ondanks deze wet niet bol blijken te
kunnen werken, zullen we een Nederland zien met onafgebouwde projecten en een
regering die niet weet hoe daar mee om te gaan. Professor Priemus noemde in de
Tweede kamer 10 averechtse effecten van de crisis- en herstelwet, en voelde zich als
deskundige bij uitstek, uitermate niet serieus genomen. Hij gaf na afloop aan nooit meer
naar een hoorzitting van de Tweede kamer te zullen gaan, omdat hij de overtuiging had
dat er sprake was van een rituele dans en dat er op geen enkele manier geluisterd werd
omdat de uitkomst al vast stond. Veel mensen voelen dat hij gelijk had en heeft, ook in
dit huis.

De Tweede Kamer heeft gevraagd naar een nadere onderbouwing van de effecten van de
geselecteerde projecten op de werkgelegenheid en de structuurversterking. Ook is
gevraagd of het kabinet bereid was om door het Centraal Planbureau een quickscan te
laten uitvoeren naar de welvaarts- en werkgelegenheidseffecten. Dat zijn zinnige vragen
van de fractie van de ChristenUnie zodat de Kamer als medewetgever zou kunnen
oordelen over het wetsvoorstel van het kabinet. Maar dit kabinet kan of wil niks
onderbouwen. De enige reactie die doorklinkt is: de besluitvorming over projecten
verloopt te traag en dat moet veranderen. We weten niet waard e trein naartoe gaat,
alleen dat we ‘m niet mogen missen! Moeten we echt 27 wetten wijzigen omdat de
minister van Verkeer en Waterstaat zo graag een schop in de grond wil steken. En zijn
z’n ambities op dit terrein mogelijk veranderd nu hij voor zichzelf andere ambities heeft
geformuleerd? Het kabinet verkoopt dit ingrijpende wetsvoorstel als absoluut
noodzakelijk om de economische crisis te kunnen bezweren, maar als je vragen stelt over
de onderbouwing van de keuzes of de effectiviteit van de maatregelen, krijg je geen
antwoord. Je hoort alleen de haperende grammofoonplaat dat die verdraaide projecten
maar niet kunnen worden opgestart. Die VOC mentaliteit moet terugkomen, toch….?  Het
is op zichzelf al onverantwoord om in korte tijd te proberen om een zeer ingrijpend
wetsvoorstel door te drukken, waarin fundamentele beginselen van onze rechtsstaat
worden verlaten. Het is duidelijk dat de fundamentele keuzes die gemaakt hadden
moeten worden, om een omslag naar een duurzame economie te bewerkstelligen, niet
zijn gemaakt in de crisiswet. De strekking van de motie Schuurman wordt met voeten
getreden in het wetsvoorstel. De economische effecten van de keuzes die wel zijn
gemaakt, overtuigen niet. Slachtoffers zijn de natuur, het milieu, de duurzaamheid, en
de rechtsbescherming. Alles van waarde is weerloos, wanneer er geld verdiend moet
worden door bouwend Nederland. Dat is de samenvatting van deze wet.

De belangrijkste motivatie voor het kabinet om deze crisiswet door te drukken is de
ergernis over de stagnatie in de besluitvorming over projecten, zoals de uitbreiding van
het vliegveld in Lelystad, het doortrekken van de A4 en het ammoniakdossier. De vraag
rijst hoe het eigenlijk komt dat projecten maar niet van de grond komen of vertraging
oplopen vanwege procedures? Is dat de schuld van procederende milieuorganisaties, of
oorzaak nummer één bestuurlijk en politiek onvermogen om tijdig tot kwalitatief goede
besluiten te komen.

Een kwalitatief goed besluit, is in elk geval niet strijdig met bestaande regels. Omdat de
overheid keer op keer faalt om de eigen wetten te respecteren, moet in veel gevallen de
rechter eraan te pas komen om ervoor te zorgen dat de overheid zich aan haar eigen
regels houdt. De overheid als radicale wetsovertreder, vraagt hier om meer
bevoegdheden. In plaats van stevig in te grijpen in de bestuurscultuur om de kwaliteit
van besluiten te verbeteren, stelt het kabinet voor om de gang naar de rechter te
bemoeilijken.

Het inperken van inspraakmogelijkheden van bezorgde burgers is een traject dat al jaren
geleden in gang is gezet. Milieuclubs de mond snoeren staat al langer hoog op de
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verlanglijstjes. Ik noem minister Eurlings, die sprak van een juridisch moeras waarin zijn
goede daden verzanden. Ik noem Mark Rutte, die sprak over beroepsmatige probleem-
makers. Hij wist zich hierbij gesteund door de SGP en de PVV in de tweede kamer. Een
ander voorbeeld is CDA-Gedeputeerde Onno Hoes, die vorig jaar trots stelde dat
bezwaarmakers van steeds betere huize moeten komen om democratisch genomen
besluiten bij de rechter te kunnen aanvechten. Met bezwaarmakers doelde hij natuurlijk
op mensen die volgens hem van procedures hun hobby maken. Ger Koopmans, CDA
Kamerlid en landbouwlobbyist maakt zich zorgen over iemand die drie hoog achter in
Amsterdam een Brabantse boer een vergunning voor uitbreiding van zijn veehouderij kan
ontzeggen. En Bernard Wientjes, spreekt over misbruik van democratisch bepaalde
procedures. Dat zijn de achtergronden van de vermeende noodzaak van deze crisis- en
herstelwet. De overheid wil niet nagerekend worden, wil niet dat haar onwettig handelen
door rechters getoetst wordt. Of wil haar onwettig handelen wit wassen door 27 wetten
te wijzigen door de eerste kamer onder grote druk te plaatsen. Een kabinet dat zich
gehinderd voelt bij het overtreden van wetten, besluit dan maar de wetten naar zichzelf
toe te buigen, het is een wonder dat iemand zich daartoe laat verleiden!

Tot 2005 mocht iedereen een beroepschrift indienen als een milieuvergunning verleend
werd. Het milieu is immers in het belang van iedereen. Die wetgeving werd op initiatief
van het CDA teruggesnoeid. Nu is dat recht voorbehouden aan belanghebbenden en
sindsdien is met man en macht gewerkt aan het verder inperken van de beroeps-
mogelijkheden en de belanghebbendendefinitie.Het merkwaardige feit doet zich voor dat
degenen die proberen de aarde te redden worden aangeduid als radicalen, terwijl de
mensen die overduidelijk verder willen met het plegen van roofbouw op onze aarde nog
steeds gezien worden als respectabele burgers die na 25 jaar intensieve afbraak van de
leefbaarheid van onze planeet een lintje van Hare Majesteit ontvangen. Na het schrappen
van de actio popularis in 2005, werd de rechtsbijstand voor milieuorganisaties geschrapt
en werden vergoedingen voor gesubsidieerde rechtshulp beperkt. Zelfs organisaties die
met succes bezwaar aantekenden tegen onwettig overheidsbeleid, kregen van de door
hen gemaakte kosten maar een symbolisch deel vergoed. VVD en CDA vroegen
vervolgens om voorstellen voor invoering van een relativiteitsvereiste waarvan wij
vandaag het treurige resultaat kunnen zien.

De beroepsmogelijkheden bij de rechter worden met de Crisis- en herstelwet fors
ingeperkt en de Partij voor de Dieren is daar verklaard tegenstander van. Het kabinet
hoopt daarmee de ruimte voor zichzelf te creëren om zonder lastige procedures snel aan
de slag te kunnen met haar verlanglijstje: asfalt, agroparken, een vliegveld en vooruit,
om de fracties van de Partij van de Arbeid en ChristenUnie te paaien: ook een paar
windmolens. De vraag is: gaat het helpen? Zullen die inperkingen van de rechtsgang nou
echt gaan zorgen voor versnelling? Integendeel, voorzitter de deskundigen zijn vrijwel
unaniem van mening dat het huidige wetsvoorstel een enorme juridische onzekerheid
met zich brengt, dat het wetsvoorstel de grenzen van de Europese regelgeving opzoekt,
en zelfs overschrijdt, en dat rechtszaken die hieruit voort zullen komen, juist een
vertraging zullen opleveren. Een nieuw juridisch moeras. Helemaal zelf aangelegd als één
van de laatste politieke daden van minister Eurlings! De Raad voor de rechtspraak is niet
geheel per ongeluk genegeerd bij de totstandkoming van dit voorstel. De Raad heeft in
de hoorzitting aangegeven zeer ongelukkig te zijn met de wet en met het feit dat haar
geen advies gevraagd is, en datzelfde geldt voor de natuur- en milieuorganisaties,
onteigeningsadvocaten en lokale overheden.En voor de Raad van State die niet is
ingeschakeld voor nader advies nadat ze in eersten aanleg vernietigend oordeelde over
het wetsvoorstel.

Op basis van welke criteria heeft het kabinet de bijlagen samengesteld? Ogenschijnlijk
vooral een verlanglijstje van de economische lobby en van de boerenlobby en een aantal
zeer omstreden projecten die er nu onder het mom van crisisbestrijding doorheen
worden geduwd. Geen economisch kader en geen duidelijke effecten op werkgelegenheid
en duurzaamheid. Daar moet toch een heldere verklaring voor zijn? Dit wetsvoorstel
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bevat een aantal belangrijke wijzigingen van het bestuurs- en procesrecht. Het gaat
grotendeels om de oude wens van het CDA om het voor belanghebbenden onmogelijk te
maken om hun gelijk bij de rechter te halen.
Het is zeer onwenselijk dat het Rijk ontwikkelingsgebieden kan aanwijzen waar de
wetgeving even niet hoeft te gelden. Hier staat geen beroep tegenover, ook niet van
decentrale overheden, en ook het parlement wordt hier niet bij betrokken. Een
ondermijning van de trias politica. De gang naar de rechter wordt ernstig bemoeilijkt en
desondanks geeft de Raad voor de rechtspraak aan dat de wet zo krakkemikkig in elkaar
zit, dat er filevorming zal ontstaan bij de rechterlijke macht. Crisis of geen crisis, zegt ze.
Juist om dat rechtmatig handelen te waarborgen, staan bij de bestuursrechter
beroepsmogelijkheden open tegen besluiten van de overheid. Daarmee wordt de
gewenste bescherming van natuur en milieu verzekerd. Aan het grote aantal gewonnen
rechtszaken door milieu-, natuur- en lokale belangenorganisaties is af te lezen dat het
bevoegd gezag zo af en toe duidelijk moeite heeft om de natuur- en milieubelangen goed
te borgen. Dat is niet zelden ook het gevolg van een veel te beperkte kennis van de
regelgeving bij de ambtenaren en bestuurders die het besluit voorbereiden en nemen.
Dat moet je niet rechtzetten door de gang naar de rechter te bemoeilijken, dat moet je
rechtzetten door het nemen van correcte besluiten en te investeren in die kennis als er
een lacune is. Blijkbaar is het nodig dat de Raad van State de milieu- en natuurregels
regelmatig aan het kabinet of andere overheden voorlegt en blijkbaar vindt het kabinet
die uitleg ook waardevol. Waarom worden in dit geval de opmerkingen van de raad over
het voorliggende wetsvoorstel nauwelijks serieus genomen? De Raad van State heeft
geadviseerd om een aantal van de wijzigingen van het bestuurs- en procesrecht uit het
wetsvoorstel te halen. Dit om onduidelijkheden, problemen met strijdigheid met EU-
regelgeving en onnodige vertraging in de rechtszaal te voorkomen. Waarom negeerde u
dat advies en kunt u aangeven waarom de wijzigingsvoorstellen in de Tweede Kamer niet
voor een nieuwe toets naar de Raad van State gestuurd? Waarom zette u de raad voor
de rechtspraak op zo’n uitzonderlijke wijze buitenspel?

Het kabinet heeft nog een ander trucje verzonnen om het mensen moeilijker te maken
om besluiten vernietigd te laten krijgen door de rechter: het passeren van gebreken. Ook
al zit een besluit niet goed in elkaar, dan nog hoeft de rechter het besluit niet te
vernietigen indien aannemelijk is dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Het
volgende trucje is dat indienen van het pro-forma beroepschrift en het aanvullen van de
beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn wordt afgeschaft. Normaal gaat het als
volgt: na publicatie van een besluit is er een termijn van zes weken waarin
belanghebbenden bezwaar of beroep kunnen aantekenen tegen dat besluit. Zeker voor
kleine organisaties of voor individuen, zoals de omwonenden van een nieuw te plannen
megastal, industrieterrein of vliegveld, is zes weken erg kort om hun bezwaar- of
beroepschrift helemaal te motiveren en te onderbouwen met wetenschappelijke feiten,
omdat het vaak over heel grote projecten gaat waaraan veel onderzoek ten grondslag ligt
en omdat het recht tot nu toe de gelegenheid biedt om pro-forma beroep aan te tekenen
om extra onderzoek te doen. Ook bestaat nu nog de mogelijkheid om tijdens de
rechtszaak, bijvoorbeeld op grond van nieuwe onderzoeken, de al genoemde
beroepsgronden aan te vullen. Daarmee is bijvoorbeeld nog beter aan te tonen dat de
belangenafweging die ten grondslag ligt aan het besluit, niet zorgvuldig is uitgevoerd.
Dat is heel vaak het geval. Dat zou logischerwijs de A4 door midden delfland in z’n
milieuonvriendelijke vorm tegen kunnen houden en vervangen door een
milieuvriendelijke oplossing zoals de A4 met vaart. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet,
voorzitter?
Dan tot slot de onteigeningswet voorzitter.

Ik signaleer dat in de brief van de MP in het geheel niet wordt ingegaan op de bezwaren
tegen de centralisering. De brief focust louter op de "ontkoppeling".

Het voorstel dat nu wordt gedaan betekent de facto een "terugkeer" naar de huidige
praktijk, waar het gaat om de door de Kroon te hanteren clausules. Dat is prettig, maar
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bevat een aantal belangrijke wijzigingen van het bestuurs- en procesrecht. Het gaat
grotendeels om de oude wens van het CDA om het voor belanghebbenden onmogelijk te
maken om hun gelijk bij de rechter te halen.
Het is zeer onwenselijk dat het Rijk ontwikkelingsgebieden kan aanwijzen waar de
wetgeving even niet hoeft te gelden. Hier staat geen beroep tegenover, ook niet van
decentrale overheden, en ook het parlement wordt hier niet bij betrokken. Een
ondermijning van de trias politica. De gang naar de rechter wordt ernstig bemoeilijkt en
desondanks geeft de Raad voor de rechtspraak aan dat de wet zo krakkemikkig in elkaar
zit, dat er filevorming zal ontstaan bij de rechterlijke macht. Crisis of geen crisis, zegt ze.
Juist om dat rechtmatig handelen te waarborgen, staan bij de bestuursrechter
beroepsmogelijkheden open tegen besluiten van de overheid. Daarmee wordt de
gewenste bescherming van natuur en milieu verzekerd. Aan het grote aantal gewonnen
rechtszaken door milieu-, natuur- en lokale belangenorganisaties is af te lezen dat het
bevoegd gezag zo af en toe duidelijk moeite heeft om de natuur- en milieubelangen goed
te borgen. Dat is niet zelden ook het gevolg van een veel te beperkte kennis van de
regelgeving bij de ambtenaren en bestuurders die het besluit voorbereiden en nemen.
Dat moet je niet rechtzetten door de gang naar de rechter te bemoeilijken, dat moet je
rechtzetten door het nemen van correcte besluiten en te investeren in die kennis als er
een lacune is. Blijkbaar is het nodig dat de Raad van State de milieu- en natuurregels
regelmatig aan het kabinet of andere overheden voorlegt en blijkbaar vindt het kabinet
die uitleg ook waardevol. Waarom worden in dit geval de opmerkingen van de raad over
het voorliggende wetsvoorstel nauwelijks serieus genomen? De Raad van State heeft
geadviseerd om een aantal van de wijzigingen van het bestuurs- en procesrecht uit het
wetsvoorstel te halen. Dit om onduidelijkheden, problemen met strijdigheid met EU-
regelgeving en onnodige vertraging in de rechtszaal te voorkomen. Waarom negeerde u
dat advies en kunt u aangeven waarom de wijzigingsvoorstellen in de Tweede Kamer niet
voor een nieuwe toets naar de Raad van State gestuurd? Waarom zette u de raad voor
de rechtspraak op zo’n uitzonderlijke wijze buitenspel?

Het kabinet heeft nog een ander trucje verzonnen om het mensen moeilijker te maken
om besluiten vernietigd te laten krijgen door de rechter: het passeren van gebreken. Ook
al zit een besluit niet goed in elkaar, dan nog hoeft de rechter het besluit niet te
vernietigen indien aannemelijk is dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Het
volgende trucje is dat indienen van het pro-forma beroepschrift en het aanvullen van de
beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn wordt afgeschaft. Normaal gaat het als
volgt: na publicatie van een besluit is er een termijn van zes weken waarin
belanghebbenden bezwaar of beroep kunnen aantekenen tegen dat besluit. Zeker voor
kleine organisaties of voor individuen, zoals de omwonenden van een nieuw te plannen
megastal, industrieterrein of vliegveld, is zes weken erg kort om hun bezwaar- of
beroepschrift helemaal te motiveren en te onderbouwen met wetenschappelijke feiten,
omdat het vaak over heel grote projecten gaat waaraan veel onderzoek ten grondslag ligt
en omdat het recht tot nu toe de gelegenheid biedt om pro-forma beroep aan te tekenen
om extra onderzoek te doen. Ook bestaat nu nog de mogelijkheid om tijdens de
rechtszaak, bijvoorbeeld op grond van nieuwe onderzoeken, de al genoemde
beroepsgronden aan te vullen. Daarmee is bijvoorbeeld nog beter aan te tonen dat de
belangenafweging die ten grondslag ligt aan het besluit, niet zorgvuldig is uitgevoerd.
Dat is heel vaak het geval. Dat zou logischerwijs de A4 door midden delfland in z’n
milieuonvriendelijke vorm tegen kunnen houden en vervangen door een
milieuvriendelijke oplossing zoals de A4 met vaart. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet,
voorzitter?
Dan tot slot de onteigeningswet voorzitter.

Ik signaleer dat in de brief van de MP in het geheel niet wordt ingegaan op de bezwaren
tegen de centralisering. De brief focust louter op de "ontkoppeling".

Het voorstel dat nu wordt gedaan betekent de facto een "terugkeer" naar de huidige
praktijk, waar het gaat om de door de Kroon te hanteren clausules. Dat is prettig, maar
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dan zou ik ook zeggen: schrap dan snel de bepaling(en) die we kennelijk toch niet gaan
gebruiken. De opmerking over een "voorwaardelijk vonnis" vragen aan de civiele rechter
is echt onzin. De wet kent niet de figuur van een "voorwaardelijk vonnis" dus het is nu al
evident dat de rechter een dergelijk vonnis ook niet zal uitspreken. Hoe kan het dat de
fracties van ChristenUnie en mogelijk ook de PvdA aan het twijfelen zijn gebracht over
hun bezwaren met zo’n lange vinger? Enkele weg naar het hier kennelijk beoogde doel is
(opnieuw) in de wet opnemen dat een vonnis niet kan worden ingeschreven alvorens het
onderliggende planologisch besluit onherroepelijk is. Maar kennelijk ontbreekt daarvoor
nu nog even de tijd. De brief was het zoveelste voorbeeld van een inadequaat antwoord
op onze vragen. Voorzitter, als tal van adviesorganen tegen deze wet zijn, als de VNG
zegt wel andere en betere middelen te zien voor versnelling van procedures dan deze
wet, als de eerste kamer eigenlijk deze wet gewoon niet wil, maar zich het pistool op de
borst gezet voelt door de MP, als leden van de eerste kamer van mening zijn dat we hier
van doen hebben met een wet die intrinsiek niet goed is, zijn we aan onszelf en anderen
verplicht deze wet te verwerpen. Ik roep nog maar even de belofte in herinnering die we
allemaal gedaan hebben toen we in het parlement zitting namen.

" Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.”

De vraag van vandaag is of we ons vrij kunnen voelen (naar onze afgelegde gelofte of
eed) zonder last of ruggespraak een oordeel te geven louter over de kwaliteit van de wet,
of dat we andere overwegingen laten meewegen die los staan van de inhoudelijke kant
van de wet en samenhangen met beloften die aan enkelen van ons gedaan zijn in het
torentje door de MP.

Dat zou niet moeten mogen, voorzitter en sterker nog, dat mag ook inderdaad niet. We
staan op het punt te gaan stemmen over een wet die mogelijk strijdig is aan Europese
regelgeving, die de kern uit de MER regelgeving haalt en die leidt tot onzekerheid over
een juridisch mijnenveld, terwijl de wet juist bedoeld was als mijnenveger.  Het kabinet
spreekt in de memorie van antwoord over dalende stikstofdeposities terwijl daar al sinds
2002 geen sprake meer van is. Kunt u dat verklaren? Hoe zeker weet u dat het
wetsontwerp niet strijdig is aan de vogel- en habitatrichtlijn? Verwijzing naar een
ambtenaar van de Europese commissie kan daarin niet het antwoord vormen. Klopt het
dat de regering veel te positief oordeelt over “de handreiking voor de praktijk van de
Kroon bij artikel 4 onteigeningen, die in de praktijk vrijwel onbruikbaar blijkt? Ik zie uit
naar de antwoorden van beide ministers en overweeg in tweede termijn de indiening van
moties.

Dank u wel!

8.6 Behandeling wetsvoorstel seks met dieren

Tijdens het debat over het wetsvoorstel om seks met dieren strafbaar te stellen, heeft
onze senator duidelijk gemaakt dat het uitgangspunt van de wet helaas niet gevormd
werd door het beschermen van dieren, maar door het beschermen van de goede zeden
tussen mensen.
De bijdrage luidde als volgt:

Voorzitter,

Het is goed om vast te stellen dat er meer en meer mensen zijn die zich bekommeren om
het leed dat dieren wordt aangedaan, en om die reden wil ik de indiener van het
wetsvoorstel dat een verbod bepleit op seks met dieren bedanken. Toch kan de
behandeling van dit wetsvoorstel niet zonder een aantal kritische vragen. Laat ik
vooropstellen dat wij elke stap in het tegengaan van het door mensen misbruiken van
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dieren toejuichen, maar het is wenselijk om daarin consistentie te betrachten en helaas
ontbreekt het daar nogal eens aan.

Ik wil kort stilstaan bij de geschiedenis van de bescherming van dieren. Nederland kent
sinds 1886 rechtsbescherming van dieren. Als plicht voor de mens. Het schoppen van
een hond zou andere mensen in hun zedelijke gevoelens kunnen kwetsen. Het lot van de
hond speelde in geen enkel opzicht mee, uitgangspunt was dat een dierenmishandelaar
zichzelf naar beneden haalde. Een staatscommissie boog zich in 1870 over de vraag of
tegenover de mensenplicht om dieren niet te mishandelen ook een dierenrecht zou
kunnen staan om gevrijwaard te worden van mishandeling. Daar voelde de wetgever
niets voor. Wezens zonder ziel (en in die tijd behoorden vrouwen daar ook toe) konden
nu eenmaal geen rechtssubject zijn.

Het duurde tot 1980 toen een ambtenaar op eigen initiatief de nota Rijksoverheid en
Dierenbescherming schreef. Hij introduceerde de intrinsieke waarde van dieren, de eigen
waarde die ze hebben los van hun nut voor de mens. De nota werd aangenomen door
het parlement en daarmee kreeg de eigenwaarde van dieren een wettelijke verankering.
Toch leidde de erkenning van de intrinsieke waarde nog niet tot werkelijke bescherming
van dieren of de erkenning van dieren als rechtssubject. Flauwe tegenwerpingen dat
dieren onmogelijk zelf naar de rechter zouden kunnen gaan werden gemakkelijk
weerlegd. Ook zuigelingen of demente bejaarden hebben immers de nodige moeite met
de uitoefening van hun eigen rechten. Maar dat degradeert ze niet tot louter
rechtsobject.

Voorzitter, het is belangrijk om helder te krijgen waar nu de kern zit bij het wetsvoorstel
dat de indiener voor ogen staat. Gaat het om het veilig stellen van de seksuele integriteit
van dieren of gaat het vooral om het beschermen van de menselijke moraal? Dat zijn
wezenlijk andere grootheden en hoewel ze raakvlakken kunnen hebben is het van belang
het principiële uitgangspunt te duiden. De menselijke zeden kiezen als grondslag voor
het beschermen van dieren is ouderwets en inmiddels 130 jaar achterhaald.

Voorzitter, ik zou de indiener willen vragen waarom is gekozen voor een benadering die
de zeden centraal stelt en niet de bescherming van het dier. De indiener antwoordde op
eenzelfde vraag in de tweede kamer dat beiden van belang zijn. En hij stelt dat het
vanwege de bescherming van de belangen van het dier wenselijk is te voorzien in een
strafbaarstelling van seks met dieren waarvoor geen benadeling van de gezondheid of
het welzijn van het dier hoeft te worden aangetoond. Voorzitter, die stelling onderschrijft
de Partij voor de Dieren van harte. Ik denk dat veel mensen zich de zaak nog wel
herinneren waarin een 27-jarige man is opgepakt omdat hij ervan werd verdacht in
negen maanden tijd maar liefst 45 keer een pony te hebben verkracht. De eigenaar van
het dier kon aan verschillende sporen zien wanneer de ponyverkrachter langs was
geweest. Maar omdat seks met dieren op dat moment niet verboden was in Nederland,
probeerde de politie dan maar bewijs te verzamelen dat de man heeft ingebroken in de
schuur waar de pony stond. Een bizarre situatie, waar veel mensen hogelijk verbaasd en
verontwaardigd over waren. Terecht, zou ik denken. Seks met dieren moet worden
verboden zonder ingewikkelde bewijslast over de schade die het dier ervan ondervindt.
Maar het is wel reëel de vraag te stellen of seks met dieren bewijsbaar een groot
probleem is in Nederland. De indiener is tot dusver niet met harde bewijzen daarvan
gekomen en uit een arrest van de Hoge Raad uit 2008 over asielzoeksters die in
Kraggenburg werden vernederd en gedwongen om seks met dieren te hebben, blijkt dat
het niet om een onderdeel van een bepaalde sector gaat, maar om verdachten die
nieuwsgierig waren naar hoe zoiets in zijn werk zou gaan. Uit niets dan uit enkele
mediaberichten blijkt dat er sprake is van een bloeiende bedrijfstak of een grootscheepse
misstand zoals door de indiener van het wetsvoorstel wordt gesuggereerd.

In elk geval valt het leed dat dieren op deze wijze ondergaan in het niet bij het leed dat
dieren in de intensieve veehouderij dag in dag uit moeten ondergaan. Ik ben geen
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dieren toejuichen, maar het is wenselijk om daarin consistentie te betrachten en helaas
ontbreekt het daar nogal eens aan.

Ik wil kort stilstaan bij de geschiedenis van de bescherming van dieren. Nederland kent
sinds 1886 rechtsbescherming van dieren. Als plicht voor de mens. Het schoppen van
een hond zou andere mensen in hun zedelijke gevoelens kunnen kwetsen. Het lot van de
hond speelde in geen enkel opzicht mee, uitgangspunt was dat een dierenmishandelaar
zichzelf naar beneden haalde. Een staatscommissie boog zich in 1870 over de vraag of
tegenover de mensenplicht om dieren niet te mishandelen ook een dierenrecht zou
kunnen staan om gevrijwaard te worden van mishandeling. Daar voelde de wetgever
niets voor. Wezens zonder ziel (en in die tijd behoorden vrouwen daar ook toe) konden
nu eenmaal geen rechtssubject zijn.

Het duurde tot 1980 toen een ambtenaar op eigen initiatief de nota Rijksoverheid en
Dierenbescherming schreef. Hij introduceerde de intrinsieke waarde van dieren, de eigen
waarde die ze hebben los van hun nut voor de mens. De nota werd aangenomen door
het parlement en daarmee kreeg de eigenwaarde van dieren een wettelijke verankering.
Toch leidde de erkenning van de intrinsieke waarde nog niet tot werkelijke bescherming
van dieren of de erkenning van dieren als rechtssubject. Flauwe tegenwerpingen dat
dieren onmogelijk zelf naar de rechter zouden kunnen gaan werden gemakkelijk
weerlegd. Ook zuigelingen of demente bejaarden hebben immers de nodige moeite met
de uitoefening van hun eigen rechten. Maar dat degradeert ze niet tot louter
rechtsobject.

Voorzitter, het is belangrijk om helder te krijgen waar nu de kern zit bij het wetsvoorstel
dat de indiener voor ogen staat. Gaat het om het veilig stellen van de seksuele integriteit
van dieren of gaat het vooral om het beschermen van de menselijke moraal? Dat zijn
wezenlijk andere grootheden en hoewel ze raakvlakken kunnen hebben is het van belang
het principiële uitgangspunt te duiden. De menselijke zeden kiezen als grondslag voor
het beschermen van dieren is ouderwets en inmiddels 130 jaar achterhaald.

Voorzitter, ik zou de indiener willen vragen waarom is gekozen voor een benadering die
de zeden centraal stelt en niet de bescherming van het dier. De indiener antwoordde op
eenzelfde vraag in de tweede kamer dat beiden van belang zijn. En hij stelt dat het
vanwege de bescherming van de belangen van het dier wenselijk is te voorzien in een
strafbaarstelling van seks met dieren waarvoor geen benadeling van de gezondheid of
het welzijn van het dier hoeft te worden aangetoond. Voorzitter, die stelling onderschrijft
de Partij voor de Dieren van harte. Ik denk dat veel mensen zich de zaak nog wel
herinneren waarin een 27-jarige man is opgepakt omdat hij ervan werd verdacht in
negen maanden tijd maar liefst 45 keer een pony te hebben verkracht. De eigenaar van
het dier kon aan verschillende sporen zien wanneer de ponyverkrachter langs was
geweest. Maar omdat seks met dieren op dat moment niet verboden was in Nederland,
probeerde de politie dan maar bewijs te verzamelen dat de man heeft ingebroken in de
schuur waar de pony stond. Een bizarre situatie, waar veel mensen hogelijk verbaasd en
verontwaardigd over waren. Terecht, zou ik denken. Seks met dieren moet worden
verboden zonder ingewikkelde bewijslast over de schade die het dier ervan ondervindt.
Maar het is wel reëel de vraag te stellen of seks met dieren bewijsbaar een groot
probleem is in Nederland. De indiener is tot dusver niet met harde bewijzen daarvan
gekomen en uit een arrest van de Hoge Raad uit 2008 over asielzoeksters die in
Kraggenburg werden vernederd en gedwongen om seks met dieren te hebben, blijkt dat
het niet om een onderdeel van een bepaalde sector gaat, maar om verdachten die
nieuwsgierig waren naar hoe zoiets in zijn werk zou gaan. Uit niets dan uit enkele
mediaberichten blijkt dat er sprake is van een bloeiende bedrijfstak of een grootscheepse
misstand zoals door de indiener van het wetsvoorstel wordt gesuggereerd.

In elk geval valt het leed dat dieren op deze wijze ondergaan in het niet bij het leed dat
dieren in de intensieve veehouderij dag in dag uit moeten ondergaan. Ik ben geen
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voorstander van leedconcurrentie, maar het moet me van het hart dat de indiener van
wetsvoorstel zich zo druk maakt over de seksuele integriteit van dieren waar die
samenhangt met de lustbeleving van mensen, waar de seksuele integriteit die
samenhangt met economische motieven geheel buiten beschouwing blijft.

De indiener heeft in de voorbereidingsfase terecht gesteld dat (ik citeer)  “ook dieren
recht hebben op strafrechtelijke bescherming tegen seksueel geaarde inbreuken op hun
integriteit.” Maar de vraag is wel of het alleen bij woorden blijft. Want op de keper
beschouwd gaat deze wet grote groepen dieren helemaal geen garanties bieden tegen
dergelijke inbreuken.

Ieder jaar worden bij 7 miljoen biggen de ballen verwijderd, veelal nog steeds zonder
verdoving. Wat betekent zo’n ingreep voor de seksuele integriteit van dat dier? Hoe
duiden we de gemechaniseerde voortplantingstechnieken in de veehouderij, waarbij
zeugen via een diepgevroren rietje worden geïnsemineerd terwijl een beer slechts buiten
hun bereik in de stal wordt losgelaten om hun seksuele vatbaarheid en dus de kans op
een omvangrijke worp te vergroten? Mag ik u een persberichtje citeren uit 2002 over de
introductie van de varkensvibrator: Het Brabantse bedrijf Schippers brengt een vibrator
voor varkens op de markt. Het apparaat, de MS Reflexator, maakt het voor zeugen
prettig om kunstmatige inseminatie (KI) te ondergaan.

Het KI-trilapparaat is met een slangetje verbonden aan een pipet met sperma. Door de
trilling raakt de zeug "in een mum van tijd" seksueel opgewonden. Dat is volgens
Schippers gunstig voor de opname van het zaad. Door de vibraties glijdt het sperma
bovendien gemakkelijk naar binnen. Het bedrijf zegt dat de reguliere vibrator voor de
mens ten grondslag ligt aan de uitvinding. "Er zijn mensen die een vibrator gebruiken.
Wij hebben toen gedacht, hoe we dat naar het varken toe konden brengen. Bovendien
denken onze klanten altijd met ons mee om KI te verbeteren".

Wat betekent het voor de seksuele integriteit van koeien dat hun baarmoeders gespoeld
worden voor de oogst van hun embryo’s, en voor een stier als Sunnyboy die een miljoen
nakomelingen heeft verwekt zonder ooit een koe te mogen dekken? En wat te denken
van genetische manipulatie waarbij jonge muisjes van slechts drie weken oud via een
hormoonbehandeling worden gesuperovuleerd om vervolgens te worden gedekt door een
veel ouder en zwaarder mannetje? Betrokken wetenschappers geven toe dat het alles
weg heeft van verkrachting wanneer het jonge dier angstig wegkruipt om aan haar
belager te ontkomen. Om nog maar te zwijgen van het lot dat deze muizen vervolgens
wacht: zodra de eitjes bevrucht zijn, worden de dieren gedood en opengesneden. Ook
dat noemen we eufemistisch: het oogsten van embryo’s. Ik hoor de indiener van het
wetsvoorstel er niet over, en dat baart me zorgen. Gaat het mogelijkerwijze helemaal
niet om de seksuele integriteit van het dier, maar wordt die er slechts met de haren
bijgesleept om nieuwe zedelijkheidswetgeving tot stand te brengen via valse
sentimenten? Of belooft de heer Waalkens plechtig dat hij na deze eerste stap bereid is
zich in te zetten voor het volledig respecteren van de seksuele integriteit van het dier, in
alle zojuist genoemde voorbeelden, waarbij hij de economische gevolgen voor lief neemt?
Hoe gaat dat eigenlijk op zijn eigen melkveehouderij? Hoezeer wordt de seksuele
integriteit van de koe daar gerespecteerd wanneer de dieren voortdurend drachtig
moeten zijn en moeten kalveren louter om hun melkproductie voor de mens op peil te
houden?

Voorzitter, we moeten vaststellen dat de seksuele integriteit van dieren op grote schaal
wordt geschonden, elke minuut weer. Ik wil de indiener de indringende vraag stellen
waarom al deze dieren niet mogen rekenen op bescherming door de wet die hij vandaag
voorstelt. Waarom zouden de genoemde voorbeelden niet in strijd zijn met sociaal-
ethische normen? Alleen omdat het ons iets oplevert? Wie de eerbaarheid van een geit
schendt op een wijze die “in strijd is met sociaal-ethische waarden” kan tot 1,5 jaar
gevangenisstraf krijgen. Maar wie 100 biggen per uur van hun teelballen berooft kan
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ongestoord haar gang gaan en wordt in veel gevallen zelfs aangemoedigd met Europees
subsidiegeld of krijgt een lintje van hare majesteit na het 25 jaar uitvoeren van
dergelijke praktijken! Dat getuigt toch van een dubbele moraal die niet van de wetgever
verwacht zou mogen worden?

Waarom laat de indiener de wettelijk verankerde intrinsieke waarde van het dier buiten
beschouwing?

Voorzitter, het uitgangspunt van de wet is in de ogen van de Partij voor de Dieren
fundamenteel onjuist. We voorzien ook problemen ten aanzien van de uitvoering van de
wet. Wanneer de bescherming van dieren centraal zou hebben gestaan, zou dat
automatisch de deuren hebben gesloten voor gedragingen die de seksuele integriteit van
het dier aantasten. Het centraal stellen van de menselijke zeden laat echter ruimte voor
een zeer brede interpretatie. Wie daadwerkelijk dieren wil beschermen zal dat niet
moeten doen via de lijn van een ontuchtdefinitie die gekoppeld is aan de menselijke
beleving van onzedelijkheid, maar via een heldere definitie van wat als seksueel misbruik
wordt gezien door de wetgever.

Zo worden onder de delictsomschrijving volgens dit wetsvoorstel alleen handelingen met
een seksuele strekking verstaan die in strijd zijn met een sociaal-ethische norm. Wij
horen graag van de indiener hoe die sociaal-ethische normen gedefinieerd worden en of
het niet de taak van de wetgever is daarin voldoende duidelijkheid te verschaffen. Wat is
de visie van de indiener op de toepassing van de wet in het licht van de ontwikkeling van
sociaal-ethische normen door de tijd? Moet de herijking daarvan keer op keer opnieuw
plaatsvinden en hoe stelt de indiener zich dat dan voor?

De indiener worstelde tijdens het wetgevingsproces zelf ook met onduidelijke definities
en begrippen. Zo heeft hij in het gewijzigde wetsvoorstel de term “seksuele handelingen”
vervangen door “ontuchtige handelingen”. Daaronder moet in elk geval worden verstaan
“het louter beroeren van de geslachtsdelen van het dier, het bevredigen van het dier
door de mens zonder geslachtsgemeenschap en de werkelijke geslachtsgemeenschap van
mens met dier.” De genoemde handelingen zijn strafbaar, tenzij ze een ontuchtig
karakter ontberen, zoals handelingen ten behoeve van de fok. Voorzitter, de indiener
maakt het hierdoor wel nodeloos ingewikkeld. Fokking ingewikkeld, zei mijn collega
Esther Ouwehand bij de behandeling in de Tweede kamer.

Iemand kan een dagtaak hebben met het opwekken van zaadlozingen bij stieren, maar
ontuchtig vindt de indiener dit als wetgever niet en dus kan dit toch wat eigenaardige
beroep gewoon worden uitgeoefend. Kan de indiener nader definiëren op welke moment
het “beroeren van de geslachtsdelen van een dier” een “ontuchtig karakter” krijgt en hoe
het wetsvoorstel op dit punt gehandhaafd kan worden?

Is het mogelijk dat -met een beroep op het afwezig zijn van ontuchtige gedachten,
alsnog dvd’s met dierenporno vervaardigd kunnen worden, bijvoorbeeld door zich te
verschuilen achter de noemer ‘kunst’? Breder getrokken kan men de vraag stellen of het
hebben van een economisch belang doorslaggevend is voor de vraag of handelingen wel
of niet ontuchtig zijn. Ook exploitanten van dierenporno hebben immers een economisch
belang en het hoeft helemaal niet zo te zijn dat zij bij de productie van hun ranzige
videomateriaal meer opgewonden raken dan een inseminator van een koe. Graag een
reactie van de indiener. Dan over de handhaafbaarheid. Het is ons nog niet duidelijk hoe
de indiener wil garanderen dat met deze (bescheiden) strafmaat de opsporing en
vervolging voldoende prioriteit zal krijgen. Deelt de indiener de mening dat de vervolging
en opgelegde strafmaat bij overtreding van artikel 36 van de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren nog veel te wensen overlaat? Dit terwijl de maximale strafmaat
bij in deze gevallen het dubbele vormt van hetgeen de indiener bij dit wetsvoorstel
beoogt. En waarom heeft de indiener het voorstel niet gewoon ingevlochten in de nieuwe
wet dieren of waarom heeft de minister dat niet gedaan?
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ongestoord haar gang gaan en wordt in veel gevallen zelfs aangemoedigd met Europees
subsidiegeld of krijgt een lintje van hare majesteit na het 25 jaar uitvoeren van
dergelijke praktijken! Dat getuigt toch van een dubbele moraal die niet van de wetgever
verwacht zou mogen worden?

Waarom laat de indiener de wettelijk verankerde intrinsieke waarde van het dier buiten
beschouwing?

Voorzitter, het uitgangspunt van de wet is in de ogen van de Partij voor de Dieren
fundamenteel onjuist. We voorzien ook problemen ten aanzien van de uitvoering van de
wet. Wanneer de bescherming van dieren centraal zou hebben gestaan, zou dat
automatisch de deuren hebben gesloten voor gedragingen die de seksuele integriteit van
het dier aantasten. Het centraal stellen van de menselijke zeden laat echter ruimte voor
een zeer brede interpretatie. Wie daadwerkelijk dieren wil beschermen zal dat niet
moeten doen via de lijn van een ontuchtdefinitie die gekoppeld is aan de menselijke
beleving van onzedelijkheid, maar via een heldere definitie van wat als seksueel misbruik
wordt gezien door de wetgever.

Zo worden onder de delictsomschrijving volgens dit wetsvoorstel alleen handelingen met
een seksuele strekking verstaan die in strijd zijn met een sociaal-ethische norm. Wij
horen graag van de indiener hoe die sociaal-ethische normen gedefinieerd worden en of
het niet de taak van de wetgever is daarin voldoende duidelijkheid te verschaffen. Wat is
de visie van de indiener op de toepassing van de wet in het licht van de ontwikkeling van
sociaal-ethische normen door de tijd? Moet de herijking daarvan keer op keer opnieuw
plaatsvinden en hoe stelt de indiener zich dat dan voor?

De indiener worstelde tijdens het wetgevingsproces zelf ook met onduidelijke definities
en begrippen. Zo heeft hij in het gewijzigde wetsvoorstel de term “seksuele handelingen”
vervangen door “ontuchtige handelingen”. Daaronder moet in elk geval worden verstaan
“het louter beroeren van de geslachtsdelen van het dier, het bevredigen van het dier
door de mens zonder geslachtsgemeenschap en de werkelijke geslachtsgemeenschap van
mens met dier.” De genoemde handelingen zijn strafbaar, tenzij ze een ontuchtig
karakter ontberen, zoals handelingen ten behoeve van de fok. Voorzitter, de indiener
maakt het hierdoor wel nodeloos ingewikkeld. Fokking ingewikkeld, zei mijn collega
Esther Ouwehand bij de behandeling in de Tweede kamer.

Iemand kan een dagtaak hebben met het opwekken van zaadlozingen bij stieren, maar
ontuchtig vindt de indiener dit als wetgever niet en dus kan dit toch wat eigenaardige
beroep gewoon worden uitgeoefend. Kan de indiener nader definiëren op welke moment
het “beroeren van de geslachtsdelen van een dier” een “ontuchtig karakter” krijgt en hoe
het wetsvoorstel op dit punt gehandhaafd kan worden?

Is het mogelijk dat -met een beroep op het afwezig zijn van ontuchtige gedachten,
alsnog dvd’s met dierenporno vervaardigd kunnen worden, bijvoorbeeld door zich te
verschuilen achter de noemer ‘kunst’? Breder getrokken kan men de vraag stellen of het
hebben van een economisch belang doorslaggevend is voor de vraag of handelingen wel
of niet ontuchtig zijn. Ook exploitanten van dierenporno hebben immers een economisch
belang en het hoeft helemaal niet zo te zijn dat zij bij de productie van hun ranzige
videomateriaal meer opgewonden raken dan een inseminator van een koe. Graag een
reactie van de indiener. Dan over de handhaafbaarheid. Het is ons nog niet duidelijk hoe
de indiener wil garanderen dat met deze (bescheiden) strafmaat de opsporing en
vervolging voldoende prioriteit zal krijgen. Deelt de indiener de mening dat de vervolging
en opgelegde strafmaat bij overtreding van artikel 36 van de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren nog veel te wensen overlaat? Dit terwijl de maximale strafmaat
bij in deze gevallen het dubbele vormt van hetgeen de indiener bij dit wetsvoorstel
beoogt. En waarom heeft de indiener het voorstel niet gewoon ingevlochten in de nieuwe
wet dieren of waarom heeft de minister dat niet gedaan?
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De indiener geeft aan dat volwassen mensen in het algemeen zelf kunnen bepalen of ze
seksuele contacten aangaan en dat zij hun wil daaromtrent kenbaar kunnen maken. Voor
dieren geldt dat niet en daarom zou seks met dieren ter bescherming van het dier
strafbaar gesteld moeten worden. Hier is mijn fractie het hartgrondig mee eens. Maar
een dier kan ook niet kenbaar maken of het zijn hele leven wil slijten in een circus of
dierentuin, of het geïnfecteerd wil worden met de meest afschuwelijke ziekten in het
belang van de mens, of het levenslang wil lijden om vervolgens te sterven in de bio-
industrie om de mens enkele minuten van orale lustbeleving te bieden. Waarom zou de
seksueel georiënteerde lust van iemand jegens een dier strafbaar moeten zijn, als het
dier geen hinder ondervindt van de daaruit voortvloeiende handelingen, terwijl de lust
om een boterham met pekelvlees vergt dat een dier wordt gedood en in dunne plakjes
gesneden? Een koe kan niet aangeven hoe zij het vindt om voortdurend nieuwe kalfjes
ter wereld te moeten brengen en die direct na de geboorte kwijt te raken omdat niet het
kalfje belangrijk gevonden wordt, maar de melkproductie op gang gehouden moet
worden. In die zin houdt het argument van de indiener geen stand dat de onmacht van
het dier om de eigen wensen duidelijk te maken, maatgevend zou moeten zijn voor de
strafbaarheid van daden die zouden kunnen indruisen tegen de integriteit van het dier.
We zouden op dit punt graag nog een reactie krijgen van de indiener.

En een wetgever die consistentie betracht zal er niet omheen kunnen dat inbreuken op
de seksuele integriteit van dieren in een bredere context geplaatst moeten worden dan
de kleinburgerlijke insteek die de indiener nu kiest.

Voorzitter, ik kan de indiener geruststellen: hij vindt in de Partij voor de Dieren een
bondgenoot. Elk klein stapje vooruit dat de exploitatie van dieren door mensen
vermindert, zullen we steunen, zo ook dit wetsvoorstel. Maar een fundamentele
bescherming van dieren is het niet, en het zou de indiener sieren als hij daar ook eerlijk
voor uitkwam. Het voorliggende wetsvoorstel dat een verbod wil regelen op seks met
dieren is bedoeld om de seksuele uitspattingen van mensen te beteugelen en de zeden in
het gareel te houden. En passant wordt daardoor een groep dieren –de dieren die we
houden voor hobby of gezelschap- beschermd. Dat zou je winst kunnen noemen. Maar de
miljoenen dieren die worden gehouden voor productie, experimenten of vermaak hebben
er niets aan. Als het gaat om de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier is het
niet anders dan symboolwetgeving die het beschermen van dieren niet wezenlijk verder
brengt. Eigenlijk is het bedroevend dat de discussie over de positie van het dier door
collega Waalkens 130 jaar terug in de tijd wordt geplaatst. Menselijke zedelijkheids-
beleving opnieuw als uitgangspunt voor de bescherming van het dier, alsof er geen
wezenlijke andere kijk op de rechten van dieren ontwikkeld is.

Wellicht solliciteert de heer Waalkens naar de titel Zedenbeschermer van het Jaar. Dat
moet hij zelf weten voorzitter, maar met zedenbeschermers schieten dieren bitter weinig
op, zolang de commerciële exploitatie in de bio-industrie gewoon doorgang kan vinden
op een schaal waarbij het onderwerp waarover we vandaag spreken volledig in het niet
valt. Het is allerminst zeker dat dit wetsvoorstel een meerderheid zal halen in de eerste
kamer, ik wens de heer Waalkens daarom veel succes toe bij het verdedigen van zijn
voorstel en ik daag hem uit toezeggingen te doen om de seksuele integriteit van dieren
daadwerkelijk te gaan beschermen na deze symbolische vingeroefening. Dank u wel.

8.7 Behandeling Wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij

Het historische debat om de nertsenfokkerij definitief te verbieden in ons land werd door
onze fractie van de volgende bijdrage voorzien:

Voorzitter,

Een historisch debat vandaag, voor iedereen die opkomt voor de belangen van weerloze
dieren. Die gedachte wint aan terrein, zelfs het VVD/CDA kabinet dat in de steigers staat
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besteedt meer woorden aan dieren dan ooit eerder het geval was in een
regeringsverklaring en wil zelfs een Dierenpolitie van 500 man sterk invoeren die –
volgens Dion Graus van de partij die dit kabinet moet gaan mogelijk maken- niet alleen
voor huisdieren ingezet zal gaan worden, maar ook voor in het wild levende dieren,
circusdieren en dieren in de bio-industrie. CDA en VVD in beweging voor dieren dus, waar
de ChristenUnie eerder al had aangegeven het welzijn van dieren hoog in het vaandel te
hebben en bijvoorbeeld het fokken van nertsen als onethisch te beschouwen. Dat zeggen
niet alleen vertegenwoordigers van de ChristenUnie anno 2010, maar was al te horen in
de tijd van de Reformatorisch Politieke Federatie. Leen van Dijke, Dick Stellingwerf, ze
waren er in de vorige eeuw al van overtuigd dat de nertsenfokkerij zou moeten worden
afgebouwd, en beloofden dat hun partij zich daarvoor in zou zetten. En hoewel de kansen
dus gunstig lijken om eindelijk een einde te maken aan het fokken en vergassen van
levende wezens louter voor hun vacht, heeft het lang geduurd voorzitter. Zo lang dat
nertsenfokkers vanuit hun ondernemersverantwoordelijkheid de bui lang tevoren aan
hebben zien komen en al vele jaren alle kansen hebben hun bedrijfsvoering om te
vormen, wat velen van hen ook hebben gedaan. Het intrekken van het eerdere
wetsvoorstel -afkomstig van toenmalig minister Brinkhorst- door het eerste kabinet
Balkenende, was destijds één van de redenen was voor de oprichting van de Partij voor
de Dieren. De wens van een duidelijke Kamermeerderheid en maar liefst driekwart van
de Nederlandse bevolking werd door de partijen VVD, CDA en de LPF toen nog klakkeloos
opzij geschoven. Maar vandaag is er een nieuwe mogelijkheid. Nederlanders zijn tegen
bontproductie uit ethische overwegingen en desalniettemin is ons land één van de
grootste bontproducenten. Een kleine 200 bontfokkers wisten tot nu toe te winnen van
miljoenen Nederlanders die al meer dan twintig jaar willen dat die bedrijven stoppen met
hun onethische handel.

Vandaag kunnen we ervoor zorgen dat de geschiedenis zich op dit punt niet gaat
herhalen. De politiek kan en mag niet langer achter de feiten aanlopen en de weerstand
en zorgen van de Nederlandse bevolking negeren. Hierbij wil ik de indieners van dit
wetsvoorstel dan ook bedanken voor het feit dat wij vandaag de kans krijgen om deze
grote fout te herstellen. En voor hun bereidwilligheid om vergaand tegemoet te komen
aan de wensen van de ChristenUnie in de vorm van een novelle die de overgangstermijn
en schadevergoeding voor nertsenhouders bijzonder ruimhartig regelt.

Meer dan 50 miljoen nertsen geleden, drong de weerstand tegen de bontsector zodanig
door tot de zittende politici dat de motie Swildens cs. door een Kamermeerderheid werd
aangenomen. Dat was in 1999. Een jaar nadat Dick Stellingwerf van de Reformatorisch
Politieke Federatie (Nu onderdeel van de ChristenUnie) dierenbeschermer van het jaar
werd, juist ook vanwege het feit dat hij en zijn partij zich sterk hebben gemaakt voor een
verbod op de bontfokkerijen. Ik noem het hier maar even omdat ik weet dat de
ChristenUnie erom bekend staat woord te houden als er eenmaal beloften gedaan zijn.

De toenmalige minister van Landbouw reageerde hierop met het ontwikkelen van een
wettelijk verbod. Brinkhorst gaf hierbij aan dat “het verbod past binnen de
voortschrijdende ontwikkeling van de maatschappelijke grondhouding van de mens ten
opzicht van het dier.” Dat Nederland hierin bepaald geen koploperspositie inneemt, blijkt
wel uit het feit dat vele Europese landen al een verbod hebben ingesteld. Andere landen
hebben regelgeving die zo streng is dat dit neerkomt op een verbod. En dat is volkomen
terecht. Tijdens hun leven zitten de nertsen in veel te kleine kooien. Niets van hun
natuurlijke gedrag kunnen nertsen in zo'n kooi uitleven. Niet rennen, jagen of vluchten.
Er is geen water om in te zwemmen en te vissen. In de kooi is slechts een drinknippel om
water uit te zuigen en een Pvc-buisje om doorheen te lopen. Nertsen zijn roofdieren. Ook
na honderd jaar gevangenschap zijn ze nog niet gedomesticeerd en dat zullen ze volgens
deskundigen ook niet worden. Ze hebben nog steeds dezelfde eigenschappen die nertsen
in het wild hebben. Geen wonder dat ze gek worden van verveling en frustratie als ze in
een klein kooitje moeten leven. Dat is ook te zien. Nertsen vertonen in gevangenschap
heel vaak abnormaal gedrag. Bijvoorbeeld door het eindeloos herhalen van zinloze
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bewegingen. Vaak bijten nertsen hun eigen staart en vacht kapot. Of ze lopen steeds
rondjes of draaien voortdurend met hun kop rond de drinknippel. De nertsenfokkers
proberen door te fokken de nerts aan te passen aan het houderijsysteem in plaats van de
omgeving aan de nerts aan te passen. Zodra nertsen hun wintervacht hebben, komt er
een abrupt einde aan hun treurige bestaan. Zij worden met koolmonoxide vergast.
Voorzitter, bont is een door en door fout en overbodig luxeproduct waar tal van
diervriendelijke en milieuvriendelijke alternatieven voor bestaan. Het is onethisch,
onnodig, veroorzaakt enorm veel leed en is milieuvervuilend. Er is niets goeds aan bont.
Bont is een uitwas van decadentie. Dezelfde decadentie die op dit moment onze aarde
uitput. Er is geen enkele, geen ENKELE rechtvaardiging voor de bontproductie. Dát vindt
de overgrote meerderheid van de Nederlanders. Weerloze, kwetsbare dieren worden
uitgebuit, en er is bij mijn weten geen levensbeschouwing die dergelijk gedrag jegens
weerloze dieren rechtvaardigt. Deze levende wezens die de pech hebben een prachtige
vacht te hebben, worden in Nederland niet beschermd tegen het onethische handelen
van de mens. De nertsenfokkerij, is een typisch Nederlands exportproduct waar we niet
trots op mogen zijn.

Voorzitter, er moet een einde komen aan deze kleine, onethische bedrijfstak waar
niemand op zit te wachten, alleen de nieuwe rijken in Rusland en China. Wij zouden niet
aan hun vraag moeten willen voldoen. We moeten ethische keuzes maken, dat zijn we
verplicht aan onszelf. We hebben eigen ethische normen en mogen daarom onze
verantwoordelijkheid niet delegeren. We zijn het ook verplicht als we kijken naar de
Nederlandse traditie voor het beschermen van de meest kwetsbaren. We hebben destijds
ook de kinderarbeid afgeschaft, ondanks het feit dat we wisten dat het elders in de
wereld voorkwam, of zelfs zou kunnen toenemen. We hebben toen niet geredeneerd
laten we er dan maar beter hier een zogenaamd iets betere vorm van kinderarbeid
zouden kunnen rechtvaardigen. De vossen- en chinchillafokkerijen zijn inmiddels ook
verboden. De volgende logische stap is de nertsenfokkerij. Een verbod is al vele jaren in
aantocht, het komt zeker niet als een donderslag bij heldere hemel. Er zijn meer dan
voldoende alternatieven voor bont. Bont is in deze tijd niets meer dan een luxeproduct,
een statussymbool. Eerder al besloten we een verbod in te stellen op het testen van
ingrediënten van cosmetica op dieren. Cosmetica is immers ook een luxeproduct. Een
verbod op de productie van bontproducten zou een meer dan logische stap zijn.

Voorzitter, en dan kom ik op het punt van de praktische uitwerking van dit verbod.
De Partij voor de Dieren wil ook de nertsenfokkers op een nette manier een einde kunnen
maken aan hun fokkerijactiviteiten. Ook al moet mij van het hart dat ik het ronduit
kwalijk vind hoe de nertsenfokkers de afgelopen jaren het aantal dieren hebben
verdubbeld van ruim 2 miljoen naar maar liefst 5 miljoen nu. Ik las in de Pelsdierhouderij
dat ze dat deden zodat een verbod in de toekomst nog moeilijker zou kunnen worden.
Immers, het Plan van aanpak, later de productschapsverordening, sprak duidelijk van
een nog altijd dreigend verbod en wees ook op de groeiende maatschappelijke
weerstand. Het zou jammer zijn als partijen in dit huis hier in zouden trappen.

Ook moet hier gezegd zijn dat het toch wat ongeloofwaardig is als de bontfokkers
claimen miljoenen euro’s te hebben geïnvesteerd. Het LEI heeft bij de berekening van de
investeringen een kapitale fout gemaakt door abusievelijk 2003 als investeringsjaar als
uitgangspunt te nemen, terwijl in de Productschapsverordening nota bene wordt
aangegeven dat de nertsenfokkers sinds 1995 bezig zijn met de door het LEI genoemde
welzijnsinvesteringen. 25% van de nertsenfokkers had tussen 1995 en 1998 die
investeringen reeds gedaan, voorzitter. Niemand kan zich wijs laten maken dat de
investering in stro, PVC buisjes en platformpjes uit 1998 niet in 20 jaar kunnen zijn
afgeschreven. In ieder geval hebben we het voor de komende tien jaar niet over
investeringen gedaan door 50% van de nertsenfokkers, maar over investeringen van
slechts 30% van de nertsenfokkers die er sinds 1998 zijn bijgekomen.
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Voorzitter, we moeten af van de nertsenfokkerij en wel zo snel mogelijk. De dieren
wachten al meer dan 25 jaar, nadat duidelijk werd dat de overgrote meerderheid van de
Nederlandse burgers tot de slotsom was gekomen bont niet meer te willen dragen en niet
meer te willen fokken. Een warme sanering is veel meer op zijn plaats als we willen
voorkomen dat er nog eens 50 miljoen nertsen na een kort en ellendig leven vergast
worden. Want de onzekerheid voor het lot van de nertsen én voor de nertsenfokkers
duurt al veel te lang. Daarom is het onbegrijpelijk dat er berichten zijn dat de
ChristenUnie nog zou twijfelen over steun aan het verbod en de speciaal voor hen
gemaakte novelle die tegemoetkomt aan de eerder geuite bezwaren van die partij. Hoe
lang moeten de nertsen nog wachten op oprecht mededogen van de ChristenUnie? Hoe
lang wil de ChristenUnie de nertsenfokkers nog in onzekerheid laten? Wat is voor de
ChristenUnie dan een acceptabele afbouwtermijn? Want door zo dubbelzinnig in het
debat te blijven staan, veroorzaken zij valse hoop, voorzitter. En dat siert deze partij
niet. Zo ken ik de ChristenUnie ook niet.

Zeker niet omdat de ChristenUnie net voor de verkiezingen van 2006 nog een duidelijke
belofte deed aan de kiezer over een nertsenfokverbod. Milieudefensie vroeg een maand
voor die verkiezingen aan Andre Rouvoet waarom er in het verkiezingsprogramma niets
meer stond over de groei van de biologische landbouw. Rouvoet antwoordde:“Het
verkiezingsprogramma is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. Het is geen bewuste
keus geweest om dat te schrappen en het is de vraag of dat niet hersteld moet worden in
het definitieve programma. Er zijn nog wel meer dingen waarvan ik vind dat ze terug
moeten. Afschaffing van de nertsenhouderij stond er altijd in en ik vind ook dat dat er nu
alsnog weer in moet.” In 1995 spraken de twee gefuseerde christelijke partijen al over
een nertsenfokverbod, dat is meer dan 70 miljoen nertsen geleden, voorzitter. En nu
blijkt opeens dat ze 2018 (23 jaar later, nog eens tientallen miljoenen nertsenlevens
verder) nog een te korte termijn zouden vinden voor de beëindiging van de
nertsenfokkerij….

Het kan toch niet waar zijn dat een partij als de PVV over meer ethisch besef zou
beschikken als het gaat om het waar maken van beloften over een einde van de
nertsenfokkerij, dan bij de ChristenUnie het geval is? Het zou toch onvoorstelbaar zijn
dat de indieners van het wetsvoorstel en de novelle hun voorstellen beter aan zouden
kunnen houden tot juni volgend jaar, omdat met de PVV in de eerste kamer er wel een
meerderheid zou zijn voor het afschaffen van de nertsenfokkerij, waar de ChristenUnie
zo’n meerderheid vandaag zou kunnen blokkeren?
Voorzitter, de ChristenUnie heeft in dat geval heel wat uit te leggen, en het zou niet
minder dan woordbreuk zijn naar haar kiezers wanneer ze het verbod op de
nertsenfokkerij zou blokkeren. Goed om met elkaar nog even de hoofdlijnen door te
nemen.

Ethiek

De primaire reden voor het wetsvoorstel is een ethische. Het fokken en doden van deze
dieren voor een overbodig modeproduct als bont is ethisch niet te rechtvaardigen.
Die opstelling is in lijn met de de huidige Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
(Gwwd) en het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet dieren.

Het besluit te stoppen met bontproductie ligt geheel in lijn met het verbod op het fokken
van vossen en chinchilla’s voor bont en de Europese importverboden op honden-, katten-
en zeehondenbont. En is ook consistent met de Nederlandse inspanning om in de EU een
verbod te bewerkstelligen op het produceren van vossen, chinchilla’s en nertsen voor
bont. Het is verder in lijn met de in voorbereiding zijnde AMvB om de handel en verkoop
van vossen- en chinchillabont in Nederland te stoppen.

Welzijn

Met het welzijn van nertsen is het slecht gesteld. In oktober 2007 heeft de minister van
LNV door de Animal Science Group (ASG) van de Universiteit Wageningen een
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inventarisatie laten uitvoeren naar welzijnsknelpunten bij rundvee, varkens, pluimvee,
nertsen en paarden, ter voorbereiding op de Nota Dierenwelzijn (F.R. Leenstra, E.K.
Visser, M.A.W. Ruis et al. Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden,
Animal Science Group, Wageningen 2007. Rapport 71). De conclusie van dat onderzoek
is onder andere dat er ongerief voortkomt uit de huisvesting (prikkelarm) en de voeding
(beperkt voeren van de overwinterende teefjes). Ook is de uitval onder pups hoog. De
onderzoekers stellen verder vast dat de nerts het enige productiedier is dat als volwassen
dier van nature solitair leeft en ook niet gedomesticeerd is. Dit probleem is volgens de
ASG niet oplosbaar. Het fokken en houden van nertsen staat haaks op het principe van
de zogeheten ‘vijf vrijheden van Brambell’

Welzijnsverbetering?

In 1995 spraken de nertsenfokkers een Plan van Aanpak af waarin zij onder meer
vastlegden in dierenwelzijn te gaan investeringen in de periode 1995 – 2005. De
‘welzijnsverbeteringen’ waren marginaal: de kooibreedte werd vergroot van 25 naar 30
centimeter, de kooihoogte van 40 naar 45 centimeter. Verder werd er kooiverrijking
toegepast in de vorm van een plateau en/of stukje pvc-buis. Ondanks het Plan van
Aanpak van veertien jaar geleden en de Productschapsverordening van zes jaar geleden,
blijft het aantal nertsen in de oude kooien nagenoeg constant.

Op basis van de gegevens van het Productschap valt te concluderen dat de
nertsenfokkers niet of nauwelijks de oude huisvesting hebben vervangen door nieuwe.
Voor zover nertsen tegenwoordig zijn gehuisvest in systemen die voldoen aan de
productschapsverordening betreft het geheel of grotendeels uitbreidingen.

Milieu

Recent is door de nertsenfokkers aangevoerd dat hun productie ‘milieuvriendelijk’ zou
zijn – dit onder meer omdat de dieren hoofdzakelijk slachtafval te eten krijgen. In het
Industrial Pollution Projection System van de World Bank komt de bontverwerkende
industrie uit de bus als de vijfde meest vervuilende industrie als het gaat om
grondverontreiniging met zware metalen. Voor de verwerking van de pelzen worden
toxische, carcinogene stoffen als formaldehyde, chroom, naftaleen en lood gebruikt.
Daarbij is bontproductie sterk afhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen; het
kost zelfs aanmerkelijk méér aardolie echt bont te produceren dan kunstbont.

Opinieonderzoeken

Opinieonderzoeken tonen een consistent beeld: sinds de jaren 1980 is de overgrote
meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen bont is en maakt zich ernstig zorgen
maakt over de dieren in de bontindustrie.

Betrouwbare overheid

Het verwijt dat wel wordt geuit door nertsenfokkers dat instelling van een verbod per
2018 blijk zou zijn van een onbetrouwbare overheid gaat niet op. Integendeel!
In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat het voorgestelde verbod op de
nertsenfokkerij al enkele tientallen jaren in de Nederlandse samenleving een belangrijk
politiek thema is. Dit leidde herhaaldelijk tot voorstellen in de Tweede Kamer om deze
nertsenfokkerij te verbieden. Als next best oplossing werd in 1995 gekozen voor een Plan
van Aanpak dat een duidelijke, fundamentele verbetering van het welzijn zou moeten
opleveren als voorwaarde voor de continuering van de nertsenfokkerij. Het Plan van
Aanpak zou in verschillende fasen worden uitgevoerd en uiteindelijk in 2005 moeten zijn
afgerond. Daarbij zou alsnog geconcludeerd kunnen worden dat de verkregen welzijns-
verbeteringen onvoldoende zouden zijn en tot een verbod zou moeten worden
overgegaan.

Dat laatste bleek spoedig het geval. In 1999 werd de motie-Swildens aangenomen die
voorzag in een verbod. In 2001 besloot het Kabinet de nertsenfokkerij te verbieden,
hetgeen door de val van het toenmalige Kabinet geen doorgang vond.
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Vanaf de aanvaarding van de motie-Swildens in 1999 hebben de nertsenfokkers voor
zichzelf, eenzijdig, besloten de uitvoering van het Plan van Aanpak op te schorten. Zij
hebben de uitvoering ervan weer hervat, nadat de maatregelen van het Plan van Aanpak
waren opgenomen in de Verordening welzijnsnormen nertsen van het PVE (2003), die in
2004 van kracht werd. Door deze eenzijdige actie is in feite een vertraging in de
implementatie van de welzijnsmaatregelen van 8 jaar ontstaan, waardoor die in plaats
van in 2005 in 2014 afgerond zal zijn.

De productschapsverordening (2003) laat duidelijk zien dat de sector zich toen goed
ervan bewust was dat een verbod op de nertsenfokkerij nog steeds een reële
mogelijkheid bleef. In de Toelichting op de Verordening staat geschreven ‘dat bij een
eventueel beleid om toch de pelsdierenhouderij te verbieden ruimhartige financiële
schadeloosstellingen worden gegeven dan wel dat een voldoende lange overgangs-
termijn, die aanzienlijk langer is dan 10 jaren, wordt ingebouwd.’ (p. 10-11, cursivering
Bont voor Dieren).

Er worden hier dus twee mogelijkheden voor compensatie gegeven: financiële
compensatie ‘dan wel’ een voldoende lange afbouwtermijn die langer is dan tien jaar. In
het huidige voorstel wordt, gerekend vanaf 2008, een termijn van zestien jaar gegeven.
Dat is dus inderdaad aanmerkelijk langer.

Concluderend, de overheid heeft op geen enkel moment de sector de garantie gegeven
dat zij niet zou worden verboden. Hoogstens zou het intrekken van het vorige
wetsvoorstel door minister Veerman en de daarop ingestelde Productschapsverordening
uit 2003 gelezen kunnen worden als signaal dat de sector tenminste tot 2014 de tijd zou
krijgen. Welnu, het huidige wetsvoorstel laat dat signaal ongemoeid: het voorgestelde
verbod gaat immers pas in 2024 in.

Tot slot doet een verbod recht aan de langgekoesterde en duidelijke wens vanuit de
maatschappij om een einde te maken aan deze dieronvriendelijke sector. Na tientallen
jaren politiek debat siert het de overheid juist als zij zich verantwoordelijk en
betrouwbaar toont en eindelijk een verbod instelt.

Afbouwtermijn

Op basis van het rapport Van Noord is gekozen voor een afbouwtermijn van tien jaar,
ingaand nadat de allerlaatste welzijnsinvesteringen zijn gedaan (2013). Voor nadere
discussie hiervan verwijzen wij u naar de tekst van de indieners en de rapporten van CE
Delft.

De vrees dat de sector voortijdig onprofijtelijk wordt, is ongegrond. De sector heeft
bewezen in korte tijd grote schaalveranderingen aan te kunnen – en er is geen reden om
aan te nemen dat dat nu niet zou kunnen. Nertsenfokkers kunnen heel goed
omschakelen naar andere agrarische activiteiten, zoals elke ondernemer zich voor
uitdagingen gesteld ziet. Zelden hebben ondernemers die uitdagingen zo ver van tevoren
zien aankomen als de nertsenfokkers nu.

Alleen om die reden is er alle aanleiding de nertsenfokkerij nu definitief te verbieden. Het
heeft lang genoeg geduurd, dat zou ook de ChristenUnie moeten inzien na al die jaren
van beloftes om de nertsenfokkerij af te bouwen. Dank u wel!

Ten aanzien van de formatie schreef onze senator het volgende opinieartikel dat brede
navolging kreeg door een oproep vanuit de Eerste kamer aan de informateur om ook de
senaat met nadruk bij de formatie te betrekken.
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‘Opdracht Opstelten eindigt in Eerste Kamer’

“De spoedige vorming van een stabiel kabinet van CDA en VVD dat met steun van de PVV kan rekenen op een
vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal.” Zo luidde de opdracht van Hare Majesteit aan informateur
Opstelten. Van Opstelten is bekend dat hij over vele talenten beschikt, variërend van het besturen van steden,
via het voorzitten van een politieke partij tot het presenteren van televisieprogramma’s. Maar de nu
aangenomen opdracht lijkt een innerlijke tegenstrijdigheid te bevatten die nauwelijks te overbruggen valt.

De woorden “stabiel” en “rekenen” verdragen zich niet met elkaar in combinatie met de genoemde partijen, in
het bijzonder waar het gaat om de positie van de PVV. De PVV is zeker tot juni 2011 niet vertegenwoordigd in
de Eerste Kamer, waarmee een vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal ernstig betwijfeld moet
worden als het gaat om de voorgestelde combinatie.

Te makkelijk wordt vaak aangenomen dat de opstelling van de Eerste Kamer een zoveel minder politieke
kleuring zou kennen, dat bij het onderzoeken van een vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal een
onderzoek naar de verhoudingen in de senaat achterwege kan blijven.

De laatste politieke crisis die daar ontstond was in 1999 tijdens de nacht van Wiegel, en dan nog over een
wetsvoorstel waarvoor een 2/3 meerderheid noodzakelijk was. De Eerste Kamer maakt doorgaans inhoudelijke
afwegingen en zou als chambre de reflection geen gevaar hoeven vormen voor een stabiel kabinet.

De huidige situatie ligt echter gecompliceerder dan ooit tevoren het geval was binnen de Staten Generaal. In
een situatie waarin twee politieke machtsblokken elkaar getalsmatig in wisselende verhoudingen nipt in
evenwicht houden (35 zetels voor VVD en CDA, 40 zetels voor de overige partijen), liggen de ‘balancing votes’
bij SGP,CU,OSF, Yildirim en de Partij voor de Dieren.

Omdat tijdens het laatste kabinet Balkenende de CU onderdeel uitmaakte van de coalitie en die partij in nauwe
samenwerking met de SGP opereerde en ervoor koos loyaliteit aan de coalitie zwaar te laten wegen, drukte de
doorslaggevende stem in de Eerste Kamer in de afgelopen periode niet heel zwaar op kabinetsbesluiten. Het
overgrote deel van alle wetten vormt een gelopen race in de Eerste Kamer voor een stabiele coalitie. Waar de
SGP heeft laten weten ‘onder voorwaarden’ de aanvullende gedoogsteun te willen overwegen voor een coalitie
van CDA en VVD ‘powered by Geert Wilders’, maakt de CU een geheel andere afweging.

Fractievoorzitter Schuurman waarschuwt voor de ‘gewelddadige gevolgen’ die een kabinet dat afhankelijk is van
de gedoogsteun van Geert Wilders zal kunnen hebben en ziet dat als een keerpunt in de politieke geschiedenis
van ons land. Hij sluit uit dat de CU wetsvoorstellen die afkomstig zijn van de PVV in de Eerste Kamer aan een
meerderheid zal helpen. De stem van de nestor van de Eerste Kamer met een anciënniteit van 27 jaar mag niet
onderschat worden.

Door de stellingname van Schuurman komt het aantal senatoren waarop de beoogde coalitie in principe kan
rekenen op maximaal 37, ervan uitgaande dat de SGP haar ‘gedoogsteun onder voorwaarden’ ook in de Eerste
Kamer door zet. Dat is te weinig om te kunnen spreken van een vruchtbare samenwerking waarop de coalitie
zou kunnen bogen. Een coalitie die in de Eerste Kamer over niet meer dan 35 zekere zetels beschikt is geen
stabiel kabinet, en afhankelijkheid van de steun van OSF, Yildirim en Partij voor de Dieren zal voor Hare
Majesteit ook niet gelden als de in de opdracht gewenste stabiliteit. De veelgehoorde angst dat blokkades in de
Eerste Kamer Wilders groot zouden kunnen maken bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en daarvan
afgeleid voor die van de nieuwe senaat, is niet reëel.

De PVV zal als partij met slechts één lid moeite genoeg hebben om de rijen gesloten te houden en serieus
kader te vinden voor de kandidatenlijsten voor komende Statenverkiezingen en Eerste Kamer.

Zelfs nu het CDA in de Eerste Kamer in verhouding tweemaal zo groot is als in de Tweede Kamer het geval is,
zal een CDA/VVD plus PVV coalitie het zo zwaar krijgen in de Eerste Kamer, dat niet mag worden aangenomen
dat een dergelijk kabinet het tot juni volgend jaar zou kunnen uitzingen. Zelfs een 100 dagen oriëntatietoer
door Nederland waarin het vorige kabinet proef draaide zonder wetsvoorstellen en zonder confrontaties in de
Eerste Kamer, zou een tekort uitstel van executie vormen.

Een proeftijd van 9 maanden zonder meerderheid in de senaat is niet het kenmerk van een stabiele coalitie
noch van een uitzicht op vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal.

Om die reden zal informateur Opstelten niet zonder gesprekken met de fractievoorzitters in de Eerste Kamer
kunnen, alvorens verslag uit te brengen. Zonder zo’n consultatie zal de tegenwind in de senaat voor de nieuwe
coalitie zo mogelijk nog zwaarder zijn, en zonder zal Hare Majesteit ook niet gemakkelijk kunnen besluiten een
eventueel positief advies voor een CDA/VVD coalitie met gedoogsteun, over te nemen. Het sterk toegenomen
belang van de verhoudingen in de Eerste Kamer kan in de huidige informatieopdracht onmogelijk onbesproken
blijven.
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Deel 2

Kamervragen en
antwoorden
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323
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, van
Financiën en van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over illegaal
bushmeat. (Ingezonden 5 augustus
2009)

1
Kent u het bericht «Mensapen
eindigen massaal in de pan»?1

2
Bent u met het Wereld Natuurfonds
(WNF) van mening dat de handel in
bushmeat een ernstige bedreiging
vormt voor het voortbestaan van
soorten?

3
Is er verband tussen de grootschalige
visvangst van Europese kottervloten
voor de kust van Afrika en de
mogelijk vervangende handel in
bushmeat?2 Zo ja, vergroot dit naar
uw mening ook de Nederlandse
verantwoordelijkheid voor het
gesignaleerde probleem? Zo nee,
waaraan ontleent u die zekerheid?

4
Hoe verklaart u de tegenstrijdigheid
tussen de opvatting van de
Nederlandse douane dat er geen
grootschalige smokkel in of via
Nederland zou plaatsvinden en die
van de Amerikaanse douane?

5
Is het waar dat van 2005 tot 2006
vijftig zendingen door de

Amerikaanse douane zijn
onderschept met vlees van rietratten,
vleermuizen, stekelvarkens en apen
die per vliegtuig via Nederland naar
de VS werden vervoerd? Hoe is dit
mogelijk gelet op de opvattingen van
de Nederlandse douane dat er geen
sprake zou zijn van grootschalige
smokkel via Nederland?

6
Bent u bereid het toezicht op
Schiphol op de aanvoer en doorvoer
van bushmeat te verscherpen en de
strafmaat te verhogen? Zo ja, op
welke termijn en wijze? Zo nee,
waarom niet?

7
Hoe groot acht u de kans dat er
inderdaad dodelijke virussen ons land
binnen komen via illegaal
geïmporteerd vlees?

1 de Volkskrant, 31 juli 2009: «Mensapen
eindigen massaal in de pan»
http://www.volkskrant.nl/buitenland/
article1270124.ece/Mensapen_eindigen_
massaal_in_de_pan
2 de Volkskrant, 13 november 2004: «Steeds
meer aap op de vismarkt»
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/
article1240855.ece/Steeds_meer_aap_op_
de_vismarkt

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
ministers van Financiën en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(ontvangen 13 oktober 2009) Zie ook
Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2008–2009, nr. 3593

1
Ja.

2
Ja.

3
Mij is een dergelijk verband niet
bekend. Overigens waren
Nederlandse vissers in de in het
artikel genoemde periode niet actief
in de genoemde landen.

4
Dit heeft te maken met de
interpretatie van cijfers. In de periode
2005–2006 blijken in de VS in totaal
50 zendingen in beslag te zijn
genomen. Van deze zendingen
kwamen er 22 in transit (doorvoer)
via Nederland met een totaal gewicht
van circa 90 kg.
Gezien de omvang van de
wereldwijde handel (zie het
geciteerde artikel in de Volkskrant)
beschouwt de Nederlandse douane
dit niet als grootschalige smokkel.

5
Nee, dat is niet juist. Wel zijn er door
de Amerikaanse douane in totaal
50 zendingen onderschept. Van deze
50 zendingen zijn er 22 vervoerd via
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Nederland. Op basis van Europese
wetgeving wordt van passagiers in
transit alleen de handbagage
gecontroleerd; ruimbagage wordt
gecontroleerd op de
eindbestemming. Ook commerciële
zendingen die Europese luchthavens
in transit passeren, moeten op hun
eindbestemming gecontroleerd
worden. Daarom is het goed mogelijk
dat illegale zendingen via Nederland
pas in de VS worden onderschept.

6
De inzet op het toezicht op bushmeat
wordt bepaald in de afweging met
andere aandachtsgebieden. Voor
doorvoer verwijs ik naar mijn
antwoord op vraag 5. Mede gezien
het antwoord op vraag 4 zie ik op dit
moment geen noodzaak voor een
verhoging van de strafmaat.

7
Er is weinig bekend over de risico’s
van de consumptie van illegaal
geïmporteerd vlees van wilde dieren
voor de gezondheid van de mens. Het
Centrum Infectieziektebestrijding van
het RIVM voert surveillance uit om na
te gaan of mensen met bijzondere
ziekteverwekkers besmet zijn. Als
dergelijke besmettingen zich
voordoen, dan wordt nagegaan hoe
ze zijn veroorzaakt en als daar
aanleiding toe is, wordt ook
nagegaan of er een relatie is met
illegaal geïmporteerd vlees van wilde
dieren.
In Nederland heeft een besmetting
gerelateerd aan illegaal geïmporteerd
vlees van wilde dieren zich, voor
zover bekend, tot op heden niet
voorgedaan.
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125
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over het
Italiaanse verbod op neonicotinoiden.
(Ingezonden 7 augustus 2009)

1
Kent u het bericht «Italië verbiedt
reeks gewasbeschermingsmiddelen
met oog op bijensterfte»?1

2
Is het waar dat het gebruik van
neonicotinoiden verboden is in Italië
in verband met de sterfte van bijen?

3
Kunt u in het kader van het in Europa
nagestreefde level playing field
aangeven waarom Nederland geen
verbod heeft ingesteld op het gebruik
van neonicotinoiden?

4
Deelt u de mening dat een verbod op
genoemde bestrijdingsmiddelen in
een Europese lidstaat alle aanleiding
vormt tot nadere bezinning op het
gebruik van neonicotinoiden in
Nederland? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, op welke termijn en wijze?

5
Bent u bereid het voorzorgsbeginsel
toe te passen bij het toestaan van
gewasbeschermingsmiddelen
waarvan niet vaststaat dat ze veilig
zijn voor de bijenpopulatie, gelet op
de zorgen die leven over

bijenpopulaties? Zo ja, op welke
termijn en wijze? Zo nee, waarom
niet?

1 AgriHolland, 6 augustus 2009
http://www.agriholland.nl/nieuws/
artikel.html?id=105508

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(ontvangen 25 september 2009)

1
Ja.

2
Italië heeft op 17 september 2008 op
basis van een ondeugdelijke methode
van zaadcoating de toelating van de
zaadcoating met enkele
neonicotinoïden opgeschort tot
20 september 2009. Middelen op
basis van neonicotinoïden voor
volveldsgewasbehandeling (onder
andere fruitteelt) zijn in Italië nog
steeds toegelaten. Zie ook mijn brief
aan uw Kamer van 16 juni ter
beantwoording van vragen over
bijensterfte (Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2008–2009, nr. 2954). Italië heeft de
tijdelijke opschorting voor maiszaad
inmiddels verlengd.

3
In Nederland gebeurt het behandelen
van zaden met middelen op basis van
neonicotinoïden in professionele

zaadverwerkingsinstallaties en vindt
de toediening plaats op professionele
wijze. Nederland kent geen
incidenten met bovengenoemde
ondeugdelijke methode van
zaadcoating en toepassingswijze.

4
Nee. Zie antwoord op vraag 3.

5
Nee. Zie mijn beantwoording van uw
vragen over bijensterfte van 15 juli jl.
(Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2008–2009, nr. 122)
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81
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over
controle van veetransporten op de
A12. (Ingezonden 27 augustus 2009)

1
Kent u het bericht «AID controleert
veetransporten A12»?1

2
Is het waar dat bij een controle van
veetransporten op de A12 op
24 augustus jl. meer dan 60% niet
voldeed aan de wettelijke
bepalingen?

3
Deelt u de mening dat dergelijke
grootscheepse overtreding van de
regels in de veesector – ook het
Varkensbesluit wordt massaal
overtreden – duidt op structureel
normafwijkend of zelfs crimineel
gedrag? Zo ja, op welke wijze bent u
van plan dit normafwijkend gedrag
aan te pakken zodat de regels
voortaan worden nageleefd? Zo nee,
waarom niet?

4
Zijn de uitkomsten van de steekproef
door de AID voor u aanleiding de
controles te verscherpen en de
sancties te verzwaren, gelet op het
feit dat in alle gevallen levende
wezens getransporteerd worden en
de regels met het oog daarop zijn

opgesteld? Zo ja, op welke termijn en
wijze? Zo nee, waarom niet?

5
Deelt u de mening van de Voedsel- en
Waren Autoriteit (VWA) dat meer
zelfcontrole in het bedrijfsleven goed
mogelijk moet zijn, in het licht van de
massale overtreding van
varkensbesluit, transportwetgeving
en andere regels in de vee- en
vleessector?2

6
Deelt u de mening dat zelfcontrole,
tevoren aangekondigde controles en
controles op eigen verzoek niet
passen bij een sector die structureel
en op grote schaal de wet blijkt te
overtreden? Zo ja, op welke wijze wilt
u het overheidstoezicht verscherpen?
Zo nee, waarom niet?

7
Hebt u begrip voor de grootschalige
overtreding van de wetgeving op het
gebied van veetransporten en het
Varkensbesluit? Zo ja, waarom? Zo
nee, welke maatregelen wilt u treffen
om het aantal overtredingen
drastisch en op zeer korte termijn tot
een minimum terug te brengen?

8
Deelt u de mening dat er in de
veesector te veel gewaarschuwd en
te weinig geverbaliseerd wordt, gelet
op het aanhoudend grote aantal
overtreders, waaronder veel
recidivisme blijkt voor te komen?
Zo ja, hoe wilt u bereiken dat er

minder gewaarschuwd en meer
geverbaliseerd wordt in geval van
wetsovertreding? Zo nee, waarom
niet?

9
Biedt de bestaande wetgeving
voldoende mogelijkheden om
aantasting van het welzijn van dieren
tijdens transporten en in de
huisvesting adequaat tegen te gaan?
Zo ja, waarop baseert u uw mening,
gelet op het aanhoudend hoge aantal
wetsovertredingen? Zo nee, bent u
bereid de wetgeving aan te passen
zodat naast wettelijke bescherming
ook meer werkelijke bescherming aan
dieren kan worden geboden?

1 www.nieuweoogst.nu, 26 augustus 2009:
«AID controleert veetransporten A12».
2 www.agd.nl, 25 augustus 2009: «VWA: meer
zelfcontrole door bedrijfsleven goed
mogelijk».

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
22 september 2009)

1
Ja.

2
Nee, dit is onjuist. Tijdens deze
controles zijn in samenwerking met
de politie Utrecht 26 veetransporten
gecontroleerd. Van deze transporten
voldeden 17 aan alle eisen gesteld
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aan het vervoeren van dieren, in
negen gevallen (35%) was er sprake
van een tekortkoming. In vier van die
negen gevallen werd proces-verbaal
opgemaakt, onder andere voor
overbelading van vleeskalveren en
het niet op de juiste manier reinigen
en ontsmetten van veewagens. In vijf
gevallen was er sprake van een lichte
overtreding en werd volstaan met
een schriftelijke waarschuwing. Deze
tekortkomingen hadden onder andere
betrekking op het vervoeren van
paarden zonder paspoort en
onvolledig ingevulde
vervoersdocumenten.

3, 7, 8 en 9
Nee, ik heb geen begrip voor het
overtreden van regels in de
veesector.
Voor wat betreft de geconstateerde
overtredingen van het Varkensbesluit,
verwijs ik u naar de beantwoording
van de Kamervragen van het lid
Thieme over overtredingen van het
Varkensbesluit van 10 augustus 2009
welke op korte termijn aan uw Kamer
zullen worden toegezonden.
Overtredingen van de bepalingen van
de Transportverordening zijn
strafbaar gesteld in de Wet op de
economische delicten. Bij ernstige
misstanden wordt proces-verbaal
opgemaakt. De rechter bepaalt
uiteindelijk of een overtreder wordt
bestraft en welke straffen worden
opgelegd.
Mijn beleid ten aanzien van de
bestuurlijke sanctionering van
overtredingen van de voorschriften
tijdens het vervoer van dieren, is
neergelegd in de beleidsregels
dierenwelzijn. Naar gelang de ernst
van de overtreding en de mate van
recidive kan worden opgetreden door
middel van een waarschuwing, een
dwangsom, een schorsing, dan wel
het intrekken van de
vervoersvergunning. Voor de
systematiek verwijs ik u naar mijn
brief van 15 april 2009 over de
proportionaliteit van het
handhavingsbeleid van de VWA
(Kamerstukken II 2008/2009, 26 991,
nr. 250)
Bestuurlijke sancties, zoals de last
onder dwangsom en het schorsen
van een vergunning, zijn
herstelsancties gericht op het
beëindigen van de overtreding, dan
wel het voorkomen van nieuwe
overtredingen. De overtreder dient
hierbij eerst te worden
gewaarschuwd, en in de gelegenheid
te worden gesteld het daadwerkelijk

verbeuren van de last onder
dwangsom of het schorsen te
voorkomen door maatregelen te
nemen. Alleen in uitzonderlijk
ernstige gevallen kan zonder
waarschuwing direct worden
opgetreden.
Ik ben op dit moment bezig met het
verbeteren en uitbreiden van dit
sanctiestelsel. Bij uw Kamer is een
wetsvoorstel aanhangig ter wijziging
van de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren en tot wijziging van de
Wet op de economische delicten
(Kamerstukken II 2008–2009, 31 814).
Met deze wijzigingen zal het mogelijk
worden een bestuurlijke boete op te
leggen bij overtredingen van de
Transportverordening. De bestuurlijke
boete is een punitieve sanctie die ook
zonder waarschuwing kan worden
opgelegd bij de constatering van een
overtreding. Met de bestuurlijke
boete zal dan ook directer kunnen
worden opgetreden tegen
misstanden. De wijziging van de Wet
op de economische delicten houdt in
dat de strafmaat voor overtredingen
tijdens het transport wordt verhoogd
en de rechter zwaardere straffen zal
kunnen opleggen.
Ik ben van mening dat met de
inwerkingtreding van de bestuurlijke
boete en de verhoging van de
strafmaat, sprake zal zijn van een
uitgebreid en adequaat
handhavingsinstrumentarium
waarmee overtredingen tijdens het
vervoer van dieren kunnen worden
aangepakt en bestraft.

4
De uitkomsten van deze steekproef
zijn voor mij geen aanleiding de
controlefrequentie te verhogen. De
controle op veetransporten heeft op
dit moment reeds een zeer hoge
prioriteit.
In mijn antwoord op de vragen 3,7,8
en 9 heb ik u uiteengezet hoe het
bestaande sanctie-instrumentarium
verder wordt uitgebreid en
verzwaard.

5 en 6
Allereerst merk ik op dat in dit artikel
wordt gedoeld op vormen van
zelfcontrole in combinatie met
overheidscontrole.
Als binnen het bedrijfsleven een
zelfcontrolesysteem is opgezet, dan
kan de overheid daarmee in het kader
van de handhaving rekening houden.
Of dit aan de orde is, hangt af
van de inrichting van het
zelfcontrolesysteem en de eisen

waarop in het kader van het systeem
gecontroleerd wordt. Als de
zelfcontrole op een objectieve en
onafhankelijke wijze wordt verricht en
genoemde eisen overeenstemmen
met wettelijke normen, dan kan de
overheid besluiten om minder of
anders te controleren op de wettelijke
normen.
Ik ben van mening dat het rekening
houden met zelfcontrolessystemen
een toegevoegde waarde kan
hebben, zowel voor de sector als voor
de overheid. De sector ervaart minder
controlelast en de overheid kan de
bestaande toezichtcapaciteit
efficiënter en gerichter inzetten.
Er zijn diverse voorbeelden waaruit
blijkt dat zelfcontrole goed mogelijk is
in de vee- en vleessector.
Ik noem bijvoorbeeld het
kwaliteitszorgsysteem IKB-ei.
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487
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over salmonella en
campylobacter. (Ingezonden
11 september 2009)

1
Kent u het bericht «Stomach bugs
may boost bowel disease risk:
study»?1

2
Is het waar dat er een verband is
gevonden tussen humane besmetting
met salmonella of campylobacter en
IBD (ziekte van Gumboro)?

3
Kunt u aangeven hoe groot het aantal
humane besmettingen met
salmonella en campylobacter was in
2008? Zo nee, waarom niet?

4
Kunt u aangeven hoeveel mensen in
2008 zijn overleden aan de directe of
indirecte gevolgen van een
besmetting met campylobacter of
salmonella? Zo nee, waarom niet?

5
Bent u bereid een Nederlandse
vervolgstudie te laten doen naar de
chronische gezondheidsschade die
kan ontstaan uit salmonella en
campylobacterbesmetting? Zo ja, op

welke termijn en op welke wijze? Zo
nee, waarom niet?

6
Is het waar dat het Deense bedrijf
Lantmännen Danpo de garantie geeft
alleen nog 100% salmonella- en
campylobactervrije kipproducten te
leveren2? Zo ja, betekent dat dit het
voor producenten mogelijk is
salmonella- en campylobactervrije
producten te leveren? Zo nee, in welk
opzicht is dit bericht onjuist?

7
Is het waar dat het met lucht koelen
van vleesproducten tot minder dan
4 graden zorgt voor salmonella- en
vleesvrije producten, zoals
Lantmännen Danpo stelt? Zo nee,
waarom niet?

8
Kent u de conserveringsmethode van
het pascaliseren van versproducten
(producten onder druk van 6000 bar
plaatsen om zo pathogenen te doden
en de houdbaarheid te verlengen) en
kan deze methode een verbod op het
aanwezig zijn van salmonella en
campylobacter in versproducten
rechtvaardigen? Zo ja, op welke
termijn wilt u een dergelijk verbod
van kracht laten worden en welke
sancties stelt u op het overtreden van
een dergelijk verbod? Zo nee,
waarom niet?

9
Kunt u aangeven in welke mate een
conserveringsmethode, zoals

gehanteerd door Lantmännen Danpo,
of bij pascalisatie de kostprijs van
versproducten verhoogt? Zo ja, kunt
u een indicatie geven per categorie?
Zo nee, waarom niet?

10
Deelt u de mening dat consumenten
recht hebben op voedingsproducten
die gegarandeerd vrij zijn van
pathogenen als salmonella en
campylobacter? Zo ja, op welke
termijn en op welke wijze wilt u een
dergelijke garantie verplicht stellen
aan producenten? Zo nee, waarom
niet?

11
Zijn er andere dan economische
redenen om de verplichting tot
campylobacter- en salmonellavrije
producten niet per direct in te
voeren? Zo ja, welke redenen zijn dat
dan? Zo neen, acht u economische
redenen voldoende zwaarwegend om
risico’s voor de volksgezondheid te
laten ontstaan als gevolg van
vermijdbare campylobacter- en
salmonellabesmettingen?

1 Reuters, 13 augustus 2009: «Stomach bugs
may boost bowel disease risk: study»
http://www.reuters.com/article/
healthNews/idUSTRE57C4SQ20090813
2 Meat & Meal, 15 augustus 2009: «Danpo
levert campylobacter-vrije kip»
http://www.meatandmeal.nl/nieuws/
mensen-bedrijven/5507/danpo-levert-
campylobacter-vrije-kip-.html
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Antwoord

Antwoord van minister Klink
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport),
mede namens de minister van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (ontvangen
29 oktober 2009)
Zie ook Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2009–2010, nr. 217

1
Ja.

2
Ja. Er is in een recente Deense
studie1 en een RIVM-rapport2

verband gelegd tussen een infectie
met Salmonella of Campylobacter en
Inflammatory Bowel Disease (IBD).
Overigens heeft de ziekte van
Gumboro, een virale pluimveeziekte
die ook wel Infectious Bursal Disease
(IBD) genoemd wordt, niets te maken
met inflammatoire darmziekten bij de
mens.
Verder is er een andere chronische
darmafwijking bij de mens bekend,
het prikkelbare darmsyndroom
(Irritable Bowel Syndrome IBS).
De bijdrage van Salmonella en
Campylobacter infecties aan IBS ligt
volgens recente schatting van het
RIVM hoger dan voor IBD.

3 en 4
In 2008 was het totaal aantal gevallen
van gastro enteritis vanwege
Salmonella ruim 40.000. Hierbij
waren naar schatting zo’n veertig
sterfgevallen.
Voor Campylobacter was het aantal
ziektegevallen ruim 75.000. De
schatting van het aantal sterfgevallen
was ook veertig. De sterfgevallen
betreffen nagenoeg altijd mensen die
al verzwakt zijn vanwege andere
aandoeningen.
Bij deze cijfers moet worden bedacht
dat blootstelling aan Campylobacter
en Salmonella niet alleen via voedsel
loopt, maar via verschillende routes.

5
Het RIVM is reeds in overleg met het
Universitair Medisch Centrum Utrecht
over het opzetten van een
vervolgonderzoek naar het
voorkomen van IBS na bacteriële
gastro-enteritis. Ik ben bereid de
onderzoeksvoorstellen te beoordelen
en zonodig financieel te
ondersteunen. Onderzoek naar een
verband tussen IBD en bacteriële
gastro-enteritis is in Nederland niet
goed mogelijk omdat wij niet, zoals in
Denemarken, een uniek persoonlijk
identificatienummer kennen waarmee

patiënten in verschillende
registratiesystemen kunnen worden
gekoppeld. Ook lijkt de bijdrage van
de bacteriële infecties aan de totale
incidentie van IBD te gering te zijn om
een dergelijk onderzoek te
rechtvaardigen.

6
Lantmännen Danpo geeft een
garantie dat al zijn producten met een
zekerheid van 99% vrij zijn van
Salmonella. Voor Campylobacter
geeft Danpo zo’n garantie niet. Toch
stelt Danpo dat het een met 99%
zekerheid «Campylobacter-vrije» kip
op de markt kan brengen. Danpo zegt
daarbij dat het moeilijk is om zo’n
claim echt waar te maken en dat het
nog steeds veel onderzoek doet naar
de verspreiding van Campylobacter
in de pluimveeketen. Daarom raadt
Danpo consumenten aan om het
vlees toch goed te verhitten.
In tegenstelling tot vers vlees wil ik
nog opmerken dat het voor
vleesproducten veel makkelijker is
om een 100% Salmonella- of
Campylobactervrij-garantie te
realiseren. Dat gebeurt door verhitten
of andere behandelingen.
De afzet van met Salmonella of
Campylobacter besmet vers vlees
naar de vleesproductenindustrie helpt
dan ook te voorkomen dat mensen
ziek worden van deze bacteriën.

7
Koelen van pluimveevlees tot onder
vier graden Celsius is belangrijk voor
een effectieve Salmonella- en
Campylobacterbeheersing.
Danpo claimt echter niet dat het met
koeling producten vrij maakt van
ziekteverwekkers.
Wel stelt Danpo dat het een lage
temperatuur hanteert bij het broeien
waardoor de natuurlijke afweer van
het vlees tegen bacteriën in stand zou
blijven.
Verder stelt Danpo dat luchtkoeling in
plaats van waterkoeling beter is voor
de natuurlijke vochtbalans en dat
daardoor minder vochtverlies
optreedt bij het bereiden.

8 en 9
Ja, de pascalisatie methode is mij
bekend. Het is echter nog niet
duidelijk of deze methode ook
geschikt is om de besmetting van
kippenvlees met Salmonella en
Campylobacter terug te dringen.
Daarnaast heeft de methode ook
technologische effecten zoals
denatureren van eiwitten en
enzymen, kristallisatie van lipiden en

kleurveranderingen. Daarom en
vanwege de tamelijk hoge prijs is
pascalisatie op dit moment geen
geschikte methode voor de aanpak
van Salmonella en Campylobacter
besmetting van kip.

10 en 11
Absolute veiligheid kan helaas nooit
geboden worden. Daarom is het niet
mogelijk om te garanderen dat
voedingsproducten vrij zijn van
pathogenen als Salmonella en
Campylobacter. Ons beleid is er
echter op gericht om de besmetting
met Salmonella en Campylobacter
terug te brengen tot een niveau dat
de consument voldoende beschermt.
Zo wordt eind 2010 in Europees
verband een norm van kracht die de
afwezigheid eist van Salmonella in 25
gram pluimveevlees. In 2003 is al in
Europees verband besloten dat de
norm voor afwezigheid in Salmonella
in 25 gram pluimveevlees eind 2010
van kracht wordt.
Deze overgangsperiode is bedoeld
om de pluimveesector in staat te
stellen aan deze norm te voldoen.
Voor Campylobacter wordt in het
kader van een convenant tussen VWS
en de Nederlandse
pluimveeslachterijen gezocht naar
mogelijkheden om de besmetting
terug te dringen.

1 Gradel et al., Gastroenterology
2009;137:495-501
2 http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/
330080001.h tml
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1158
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over een
wet duurzame producten.
(Ingezonden 3 november 2009)

1
Kent u het bericht «AH wil wet
duurzame producten»?1

2
Deelt u de mening dat een signaal als
dit van één van de grootste retailers
uiterst serieus genomen moet
worden? Zo nee, waarom niet?

3
Hoe beoordeelt u de oproep van
Albert Heijn in relatie tot het streven
naar meer zelfregulering en minder
regeldruk?

4
Deelt u de mening van Ahold
Nederland dat de markt zelf niet in
staat is een doorbraak te verzorgen in
de richting van meer duurzaamheid?
Zo ja, op welke wijze wilt u bijdragen
aan het realiseren van een dergelijke
doorbraak? Zo nee, waarom niet?

5
Bent u bereid een Wet duurzame
producten te ontwikkelen en daarin
de noodzaak tot een andere omgang
met dieren, natuur, klimaat,
biodiversiteit en voedselschaarste op
adequate wijze te regelen? Zo ja, op

welke termijn en wijze? Zo nee,
waarom niet?

1 Trouw, 30 oktober 2009.

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(ontvangen 8 januari 2010)

1
Ja.

2
Ja.

3 en 5
Ik ben thans geen voorstander van
meer regelgeving. Er zijn andere
manieren om tot meer duurzamere
producten te komen.
Zo heb ik ten behoeve van
verduurzaming van voedsel
op 28 oktober jl. een
samenwerkingsovereenkomst
gesloten met de verschillende
schakels in de keten, van primaire
productie tot afzetkanalen. Het
bedrijfsleven neemt hierin zijn
verantwoordelijkheid.
Verduurzaming is een continu proces,
dat vraagt om innovaties en
flexibiliteit. Mijn inzet is om tot
verduurzaming te komen door
initiatieven te stimuleren,
commitment op concrete zichtbare
resultaten te organiseren,
randvoorwaarden te scheppen en

instrumenten, zoals kennis en
onderzoek, beschikbaar te stellen.

4
Nee. Zoals gezegd, onder 3, wil ik
met de recent ondertekende
samenwerkingsovereenkomst voor
een doorbraak zorgen ten aanzien
van het verduurzamen van de
voedselketen. Gezamenlijk worden
de schouders eronder gezet
om tot zowel proces- als
productverduurzaming te komen. Ik
heb alle vertrouwen in de gekozen
aanpak. Over mijn aanpak heb ik de
Tweede Kamer afgelopen zomer via
de nota Duurzaam voedsel en de
beleidsagenda Duurzame
Voedselsystemen geïnformeerd
(TK 31 532, nrs. 17 en 18).
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1120
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en voor
Ontwikkelingssamenwerking over de
ethische uitdagingen in de landbouw.
(Ingezonden 5 november 2009)

1
Kent u het bericht «Landbouw staat
voor ethische uitdagingen»?1

2
Deelt u de mening van professor
Korthals dat de landbouw- en
voedselproductie niet voldoet aan de
ethische eis van duurzaamheid, dat
deze de kloof vergroot tussen arm en
rijk en bijdraagt aan ongezond gedrag
van consumenten? Zo nee, waarom
niet en waarop baseert u zich daarbij?

3
Deelt u de mening van professor
Korthals dat de landbouwsector een
verkleining van de ecologische
voetafdruk als belangrijke uitdaging
zou moeten beschouwen? Zo ja, op
welke termijn en wijze wilt u de
landbouwsector overtuigen van de
noodzaak om op dit terrein concrete
resultaten te boeken? Zo nee,
waarom niet?

4
Deelt u de mening van professor
Korthals dat de landbouwsector de
vragen wat mondiale duurzame
productie en wat rechtvaardige
internationale handel kunnen

betekenen, en van wie de aarde, de
genen en de natuur zijn, als
belangrijke uitdagingen zou moeten
beschouwen? Zo ja, op welke termijn
en wijze wilt u de landbouwsector
overtuigen van de noodzaak om op
dit terrein concrete resultaten te
boeken? Zo nee, waarom niet?

5
Deelt u de mening van professor
Korthals dat de landbouwsector de
ethisch gezien wenselijke
co-existentie van divergerende
waarden en convergerende
technologieën als een belangrijke
uitdaging zou moeten beschouwen?
Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u
de landbouwsector overtuigen van de
noodzaak om op dit terrein concrete
resultaten te boeken? Zo nee,
waarom niet?

6
Deelt u de mening van professor
Korthals dat de landbouwsector de
voedingsconsumptie en de rol van
supermarkten daarbij, en ten slotte de
rol van de overheid bij duurzame,
armoede reducerende en kwalitatieve
voedingsproductie, als een
belangrijke uitdaging zou moeten
beschouwen? Zo ja, op welke termijn
en wijze wilt u de landbouwsector
overtuigen van de noodzaak om op
dit terrein concrete resultaten te
boeken? Zo nee, waarom niet?

7
Kunt u uiteenzetten of
bovengenoemde aspecten onderdeel
uitmaken van de ethiektraining die

vijftig LNV-ambtenaren krijgen,2 en in
welke mate dat het geval is?

8
Kunt u toelichten welke
selectiecriteria gehanteerd zijn om te
bepalen welke ambtenaren de
ethiektraining mogen volgen en
waarom het aantal tot vijftig beperkt
is? Bent u bereid dit aantal uit te
breiden? Zo ja, op welke termijn en
wijze? Zo nee, waarom niet?

9
Bent u van mening dat een
kennisdeficiëntie op het gebied van
ethiek slechts voor vijftig
LNV-ambtenaren geldt, of is er een
andere reden de training slechts aan
een beperkt aantal ambtenaren aan te
bieden?

1 MD Weekly, oktober 2009
http://www.mdweekly.nl/921005/landbouw-
staat-voor-ethische-uitdagingen
2 Reformatorisch Dagblad, 21 oktober 2009:
«Ambtenaren LNV volgen ethische training»
http://www.refdag.nl/artikel/1440143/
Ambtenaren+LNV+volgen+ethische+
training.html

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
ministers van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en voor Ontwikkelingssamenwerking
(ontvangen 29 december 2009) Zie
ook Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2009–2010, nr. 742

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

KVR38864
2009Z20560
0910tkkvr1120
ISSN 0921 - 7398
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2379



78

1
Ja.

2 t/m 6
Het is duidelijk dat de mondiale
landbouw- en voedselproductie een
enorme duurzaamheidopgave heeft.
Om die reden is het thema
«Biodiversiteit, Voedsel en Vlees» een
van de speerpunten van de
Kabinetsbrede Aanpak Duurzame
Ontwikkeling (KADO). Het kabinet
werkt via een breed pakket aan een
duurzamer mondiaal voedselsysteem
en een mondiale koploperspositie
voor Nederland op het gebied van
duurzaam voedsel. Daarbij spelen de
ecologische voetafdruk en
rechtvaardige handel een centrale rol.
De filosofie van het kabinet daarbij is
partnerschap: tussen ketenpartijen,
overheid, maatschappelijke
organisaties, en tussen Nederland en
internationale partners. De
Nederlandse landbouwsector speelt
in dit partnerschap een actieve rol en
is zich bewust van de mondiale
opgave.
Dit bewustzijn blijkt onder meer uit
concrete afspraken en initiatieven
zoals het Convenant Verduurzaming
Dierlijke Producten en de
Uitvoeringsagenda Duurzame
Veehouderij. Ook neemt de sector zelf
diverse initiatieven.

7 t/m 9
De ethiektraining wordt in eerste
instantie gegeven aan
beleidsmedewerkers die zich
bezighouden met de vraagstukken
die spelen in het kader van de
Uitvoeringsagenda Duurzame
Veehouderij, de Nota Dierenwelzijn
en de Nationale Agenda
Diergezondheid. De training heeft
als doel om de kennis van
beleidsmedewerkers over ethiek te
vergroten en om beleidsmedewerkers
in staat te stellen om de ethische
dimensie in hun werk te kunnen
hanteren op een manier die recht
doet aan de diversiteit in de
samenleving. Daarbij komt ook het
ethisch toetsingskader aan de orde,
zoals dat is gepresenteerd in de nota
naar aanleiding van het verslag
betreffende de Wet dieren (TK
vergaderjaar 2008–2009, 31 389,
nr. 9). Na de training van deze eerste
groep beleidsmedewerkers wordt
bekeken of de training ook breder in
het departement wordt aangeboden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2380
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851
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over boetes aan pluimveehouders.
(Ingezonden 5 november 2009)

1
Kent u het bericht «Tuchtgerecht
Productschappen Vee, Vlees en
Eieren (PVE) beboet dertien pluimvee
pluimveehouders»?1

2
Is het waar dat vijf pluimveehouders
schuldig bevonden zijn aan het niet
uitvoeren van verplicht onderzoek
naar campylobacter of salmonella?

3
Is het waar dat vier pluimveehouders
na een positieve uitslag of
geconstateerde overtreding de
nodige vervolgstappen hebben
verzuimd?

4
Is het waar dat drie pluimveehouders
hebben verzuimd onderzoek naar
New Castle Disease (NCD) te laten
uitvoeren?

5
Kunt u toelichten welke overtreding
bij de 13e pluimveehouder uit het
bericht is geconstateerd en welke

sanctie heeft plaatsgevonden in dat
geval?

6
Kunt u uiteenzetten welk deel van de
opgelegde boetes voorwaardelijk
was?

7
Deelt u de mening dat deels
voorwaardelijke boetes tussen de 300
en 1125 euro wel erg laag zijn voor
overtredingen die de
volksgezondheid in gevaar brengen
en zelfs tot dodelijke slachtoffers
onder mensen kunnen leiden? Zo ja,
op welke termijn en wijze wilt u
strengere sancties mogelijk maken?
Zo nee, waarom niet?

8
Kunt u toelichten hoe de verhouding
is tussen het tuchtgerecht van de PVE
en de Algemene Inspectiedienst
(AID)?

9
In hoeverre hangt het toekennen van
tuchtrecht aan de sector samen met
het handhavingtekort bij het
economisch strafrecht? In hoeverre
komen de sancties overeen?

10
Hoe beoordeelt u het dat zware
overtredingen die
volksgezondheidsbelangen raken
door de sector zelf worden
gesanctioneerd? In hoeverre is sprake

van «de slager die zijn eigen vlees
keurt»?

11
Deelt u de mening dat opsporing en
handhaving van overtredingen in de
voedingssector in principe
overheidstaken zouden behoren te
zijn? Zo ja, op welke wijze wilt u
hieraan invulling geven? Zo nee,
waarom niet?

1 AGD.nl, 3 november 2009
http://www.agd.nl/1087968/Nieuws/Artikel/
Tuchtgerecht-PVE-beboet-dertien-
pluimveehouders.htm

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
2 december 2009)

1
Ja.

2
De in het krantenartikel aangehaalde
uitspraken hierover, zijn de op
6 oktober 2009 gedane uitspraken en
het betreft de volgende
overtredingen:
– Het niet tijdig verrichten van een
algemeen hygiëneonderzoek van de
stal (2 gevallen).
– Het nalaten van een halfjaarlijks
onderzoek naar de aanwezigheid van
Campylobacter.
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– Overtreding van enkele
voorschriften inzake Salmonella of
Campylobacter (2 gevallen). Het
betreft hier met name het nalaten van
verplicht vervolgonderzoek nadat de
stal na geconstateerde besmetting is
gereinigd en gedesinfecteerd.

3
Zie antwoord bij vraag 2, laatste
bolletje. Het gaat om twee gevallen
waarbij overigens wel werd gereinigd
en gedesinfecteerd.

4
Drie pluimveehouders hebben
nagelaten, om na het vaccineren
tegen Newcastle Disease, een voor de
volksgezondheid ongevaarlijke
pluimveeziekte, het effect van deze
vaccinatie door middel van
bloedonderzoek te (laten) verifiëren.
De hoogte van de opgelegde boete is
gerelateerd aan de bespaarde kosten
van onderzoek, de grootte van het
bedrijf en de houding van de
ondernemer.

5
Er is sprake van acht verschillende
pluimveehouders, met in totaal
negen opgelegde tuchtmaatregelen
inzake de bestrijding van Salmonella
of Campylobacter en drie
tuchtmaatregelen inzake de
bestrijding van Newcastle Disease, in
totaal twaalf overtredingen. Het lijkt
erop dat het krantenbericht het aantal
beboete pluimveehouders niet juist
weergeeft.

6
In de zes zaken waarin een
voorwaardelijke boete is gegeven, is
behoudens één geval sprake van de
helft als voorwaardelijk deel. Slechts
bij één overtreding is er een groter
deel voorwaardelijk opgelegd.

7
Onderhavige regelgeving inzake de
bestrijding van Salmonella en
Campylobacter bij pluimvee is op
grond van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren in
medebewind vastgesteld. In de
medebewindsopdracht is de
afweging gemaakt welke
voorschriften strafrechtelijk en welke
voorschriften tuchtrechtelijk worden
gehandhaafd. Voorschriften waarbij
de volksgezondheid direct in het
geding is worden altijd strafrechtelijk
gehandhaafd. Slechts administratieve
en preventieve voorschriften waarbij
de volksgezondheid niet direct in het
geding is, worden tuchtrechtelijk
gehandhaafd.

Bij het opleggen van boetes wordt
bovendien rekening gehouden met
de specifieke situatie (bijvoorbeeld de
bedrijfsgrootte en de houding van de
ondernemer). Ik zie geen reden om de
adequaatheid van de door
professionele rechters opgelegde
tuchtrechtelijke boetes in twijfel te
trekken.

8
Zowel het Tuchtgerecht Productschap
Pluimvee en Eieren als het
Tuchtgerecht Productschap Vee en
Vlees hebben geen directe contacten
met de AID en functioneren
onafhankelijk. De tuchtrechtspraak,
gebaseerd op de Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
2004, is bij genoemde tuchtgerechten
in handen van professionele rechters,
bijgestaan door deskundige leden.
Tegen uitspraken van deze
tuchtgerechten staat hoger beroep
open bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven. Wel zijn er
contacten tussen het productschap
zelf en de AID. Door de AID
geconstateerde feiten kunnen door de
voorzitter van het productschap aan
het tuchtgerecht ter beoordeling
worden voorgelegd mits op het
overtreden voorschrift
tuchtrechtelijke maatregelen zijn
gesteld. De voorzitter van het
productschap kan bij vermoedens
van overtredingen van strafrechtelijk
te handhaven bepalingen hiervan
melding doen aan de AID. De AID kan
dan een onderzoek instellen.
Strafrechtelijke afhandeling sluit
afhandeling in de tuchtrechtelijke lijn
niet uit.

9
Zie mijn antwoord op vraag 7 en 8.
Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke
afhandeling functioneren
onafhankelijk van elkaar en sluiten
elkaar niet uit. Het tuchtgerecht
beschikt naast het opleggen van
geldboetes en het geven van een
berisping ook over andere mogelijke
maatregelen zoals verscherpte
ondertoezichtstelling en publicatie
van de uitspraak (met naam en
toenaam) op kosten van betrokkene.

10
Zoals uiteengezet bij vraag 7 is in de
voorliggende uitspraken de
volksgezondheid niet direct in het
geding. Zware overtredingen, waarbij
de volksgezondheid direct in het
geding is, worden altijd strafrechtelijk
gehandhaafd.

Overigens worden overtredingen niet
door de sector zelf gesanctioneerd,
maar door het Tuchtgerecht dat is
ingesteld op grond van de Wet
Tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
2004, waarin onafhankelijke rechters
zitting hebben.

11
Opsporing en handhaving zijn
overheidstaken. Voor opsporing en
strafrechtelijke handhaving van de
pluimveeregelgeving op grond van
de GWWD zijn de AID en het OM
bevoegd. De tuchtrechtelijke
handhaving op grond van
productschapsverordeningen is in
handen van de productschappen en
hun tuchtgerechten, die ook een
publiekrechtelijke status hebben.
Dat laat onverlet dat de Europese
wetgeving voor levensmiddelen
duidelijk de primaire
verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van levensmiddelen bij de
producent legt.
In het verlengde hiervan kan een
sector besluiten tot collectieve
invulling van deze
verantwoordelijkheid. De sector kan
een vrijwillig kwaliteitssysteem
instellen, met private
controle-instanties die op de naleving
van wettelijke en bovenwettelijke
normen controleren. Deze private
controles komen overigens niet in de
plaats van overheidstoezicht en
handhaving door de overheid; de
overheid kan onder voorwaarden wel
bij de invulling van het toezicht
rekening houden met die controles
(toezicht op controle).
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993
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over
onbedwelmd geslachte dieren.
(Ingezonden 30 november 2009)

1
Kent u het bericht «Dierenartsen
adviseren etikettering vlees
onbedwelmd geslachte dieren»?1

2
Kunt u uiteenzetten hoeveel dieren/kg
vlees in Nederland gerelateerd zijn
aan onverdoofde rituele
slachtmethoden en hoeveel dieren/kg
vlees vervolgens in het reguliere
circuit verkocht worden? Zo nee,
waarom niet? Bent u bereid nader
onderzoek te verrichten naar het
antwoord op deze vraag?

3
Deelt u de mening van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD) dat het
ongewenst is dat consumenten
zonder het te weten vlees kopen van
onverdoofd geslachte dieren, en dat
deze consumenten het recht hebben
te weten onder welke
omstandigheden het dier dat zij eten
aan zijn einde gekomen is?

4
Bent u van mening dat een
consument keuzevrijheid heeft in
relatie tot dierenwelzijn wanneer hij
ongewild en onwetend vlees kan
kopen van dieren die onverdoofd
ritueel geslacht zijn?

5
Bent u bereid, zolang het onverdoofd
ritueel slachten nog niet wettelijk
verboden is, te onderzoeken of het
mogelijk is om te bewerkstellingen
dat vlees afkomstig van onverdoofd
geslachte dieren via een etiket als
zodanig herkenbaar is? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, op welke termijn
en wijze?

1 FoodHolland, 26 november 2009
http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.
html?id=109412

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
15 december 2009)

1
Ja.

2
Slachthuizen die onbedwelmde slacht
op basis van joodse of islamitische
rites willen toepassen, moeten zich
registreren bij de VWA. Ongeveer een
derde van alle slachthuizen is
geregistreerd en mag dus
onbedwelmd slachten. Registratie is
nodig als tenminste eenmaal per jaar
onbedwelmd wordt geslacht. Er vindt
geen registratie van aantallen
onbedwelmd geslachte dieren plaats.
In de loop van 2010 zal dit wel gaan
plaatsvinden.
De omvang van de afzet van vlees en
vleesproducten van onbedwelmd
geslachte dieren in het reguliere

circuit wordt niet geregistreerd en is
mij niet bekend.

3, 4 en 5
Ik ben van mening dat het aan de
retailorganisaties is om de
consumenten in te lichten over de
herkomst van door hen verkochte
producten, zoals dat bijvoorbeeld nu
ook al gebeurt in bepaalde
supermarkten die precies aangeven
van welk bedrijf het vlees die week
afkomstig is. Het is ook aan de sector
om aan te geven of het aangeboden
vlees afkomstig is van onbedwelmd
geslachte dieren. Ik zal de
retailorganisaties nogmaals op hun
verantwoordelijkheid wijzen.
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1277
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over het
verbod op rituele slacht in België.
(Ingezonden 17 december 2009)

1
Kent u het bericht «Verbod rituele
slacht in België op komst»?1

2
Kent u de beelden van Gaia die de
wijze van onverdoofd ritueel slachten
in België in beeld brengen?2

3
Kunt u uiteenzetten of u aanwijzingen
hebt dat de onverdoofde rituele
slacht in Nederland anders verloopt
dan in België het geval is? Zo nee,
passen de België toegepaste
slachtmethoden in de vigerende
Nederlandse slachtwetgeving?

4
Zouden de slachtmethoden die op de
beelden van Gaia te zien zijn in
Nederland ongestraft kunnen
plaatsvinden? Zo ja, deelt u de
mening dat dergelijk handelen niet
meer past in onze tijd? Zo nee, welke
van de getoonde handelwijzen is
strijdig met de vigerende
Nederlandse wetgeving?

5
Kunt u toelichten waarom de
Nederlandse overheid pas vanaf eind
2010 zal kunnen melden hoeveel

dieren in Nederland onverdoofd
ritueel geslacht worden? Zo nee,
waarom niet?

6
Kunt u uiteenzetten op welke wijze
consumenten keuzevrijheid hebben
voor het al dan niet eten van vlees
afkomstig van onverdoofd geslachte
dieren, wanneer u de voorlichting
daarover geheel overlaat aan de
sector en de retail?

7
Bent u voornemens naast de
verplichte registratie van het aantal
dieren dat ritueel geslacht wordt, ook
een verplichte registratie in te voeren
van het aantal dieren c.q. kilogram
vlees dat als «halal» of «kosjer»
verkocht wordt en het aantal dieren
c.q. kilogram vlees dat als
«gangbaar» verkocht wordt? Zo ja, op
welke termijn en wijze? Zo nee,
waarom niet?

8
Hoe groot schat u de kans in dat bij
een Belgisch verbod op onverdoofd
ritueel slachten, het aantal rituele
slachtingen in Nederland verder toe
zal nemen? Bent u bereid hier paal en
perk aan te stellen? Zo ja, op welke
termijn en wijze? Zo nee, waarom
niet?

9
Hebt u inzicht van de hoeveelheid
«halal» en «kosjer» slachtproducten
die door Nederland geëxporteerd
worden, geïmporteerd worden en

bestemd zijn voor binnenlands
gebruik? Kunt u een gedetailleerd
overzicht verstrekken?

10
Bent u bereid een etiketteringplicht in
te stellen voor vlees afkomstig van
onverdoofde rituele slachtmethoden,
wanneer de retail en de vleessector
medio 2010 niet zelf tot heldere
etiketteringafspraken zijn gekomen?
Welke zekerheid zou zelfregulering op
dit punt aan consumenten kunnen
bieden?

11
Bent u bereid te garanderen dat
slachtingen in opdracht of op initiatief
van de overheid nooit onverdoofd
zullen plaatsvinden? Zo ja, op welke
termijn en wijze? Zo nee, waarom
niet?

12
Bent u bereid in overleg te treden met
uw Belgische ambtsgenoot over het
voorgenomen wettelijk verbod in
België op rituele slachtingen? Zo ja,
op welke termijn en wijze? Zo nee,
waarom niet?

13
Bent u bereid het onverdoofd ritueel
slachten in Beneluxverband en in EU
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verband te agenderen? Zo nee,
waarom niet?

1 Meat & Meal, 16 december 2009: «Verbod
rituele slacht in België op komst»
http://www.meatandmeal.nl/nieuws/wetgeving/
7783/verbod-rituele-slacht-in-belgie-op-
komst.html
2 YouTube, 7 december 2009: «Tegen slachten
zonder verdoving»
http://www.youtube.com/watch?v=
Nk9biKHs23Q

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
19 januari 2010)

1 en 2
Ja.

3 en 4
In tegenstelling tot België heeft
Nederland in het Besluit ritueel
slachten, aanvullende voorwaarden
gesteld aan het onbedwelmd
slachten. De VWA houdt toezicht op
de naleving van dit besluit en zal bij
geconstateerde overtredingen
maatregelen nemen. Om inzicht te
krijgen in de naleving van de
aanvullende voorwaarden heb ik in
2009 de VWA en AID opdracht
gegeven een nalevingsonderzoek uit
te voeren. Dit onderzoek bevindt zich
in de eindfase. Over het resultaat zal
ik u informeren.

5, 6 en 9
Ik verwijs hiervoor naar mijn
antwoorden op Kamervragen over
onbedwelmd geslachte dieren van
30 november 2009 (Aanhangsel
Handelingen II, 2009/2010, nr. 993),
die gesteld zijn door het lid Thieme
(PvdD).
Ook in andere landen vindt er geen
etikettering plaats waardoor het niet
mogelijk is een overzicht te
verstrekken van de hoeveelheid
geïmporteerd halal en kosjer vlees.

7
De registratie van het aantal
onbedwelmd ritueel geslachte dieren
is, evenals de registratie van vlees en
vleesproducten afkomstig van halal
of kosjer geslachte dieren, niet
verplicht. Dit staat los van het
voornemen van de VWA om de
aantallen onbedwelmd geslachte
dieren te gaan registreren. Ik verwijs
verder naar mijn antwoord op de
vragen 5, 6 en 9.

8
Naast Nederland wordt het
onbedwelmd ritueel slachten ook in

andere landen waaronder Frankrijk,
toegestaan. In hoeverre een
eventueel verbod van invloed is op
de aantallen in Nederland te slachten
dieren laat zich moeilijk voorspellen.

10
Ik wil eerst de reactie van de
retailorganisaties afwachten.

11
Indien dieren in opdracht van de
overheid gedood moeten worden, zal
dat altijd gebeuren met in acht
neming van het Besluit doden van
dieren en onderliggende regelgeving.

12 en 13
Op ambtelijk niveau vindt
uitwisseling van informatie plaats
tussen Nederland en België. Bij de
voorbereiding van de Verordening
(EG) nr. 1099/2009 betreffende de
bescherming van dieren op het
moment van doden is uitgebreid
gesproken over ritueel slachten. De
uitkomst is dat er in de Verordening
geen extra eisen worden gesteld en
het aan de lidstaten wordt
overgelaten om eventueel strengere
voorwaarden te gaan stellen. Het
agenderen in Benelux- en in EU
verband is daarom niet zinvol.
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1370
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van Defensie
over Q-koorts en bioterrorisme.
(Ingezonden 29 december 2009)

1
Kent u het bericht «Waarom de geit
niet wordt gespaard»?1

2
Is het waar dat de coxiella burnetii
bacterie is opgenomen in de lijst van
bioterreurwapens van de
Amerikaanse Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM)?

3
Is het waar dat Nederland The
Biological and Toxin Weapon
Convention getekend heeft in 1972?

4
Is het waar dat de bacterie die
Q-koorts veroorzaakt (Coxiella
Burnetii) en in Nederland is
aangetroffen de meest agressieve
variant is die ooit is waargenomen?
Zo nee, welke agressievere variant is
dan waargenomen en wanneer? Zo
ja, is er een verklaring voor het feit
dat de cocciella burnetii bacterie in

Nederland agressiever is dan elders
waargenomen varianten?

5
Hoe beoordeelt u de uitspraak van
een microbioloog die spreekt van
«een biologische Q-koortsbom,
bioterreur verspreid door onze
landgenoten de boeren»?2

6
Is het waar dat de Q-koortsbacterie bij
de inzet in geval van bioterrorisme
van soortgelijk gevaar is als een
gelijke hoeveelheid anthrax?

7
Is het waar dat Q-koorts als mogelijk
bacteriologisch wapen door CDC
gecategoriseerd is in dezelfde klasse
als E-coli en cholera?3

8
Is het waar dat Q-koorts al sinds 2001
door Nederlandse wetenschappers
wordt aangemerkt als één van de zes
gevaarlijkste potentiële biologische
wapens en dat het beheersingsniveau
bij de bewerking van
laboratoriumkweken van Q-koorts
hoger ligt dan dat van bijvoorbeeld
anthrax en pest?4

9
Is het waar dat bij een abortus van
een geit miljarden coxiella’s kunnen
vrijkomen en dat één coxiella
voldoende kan zijn om besmet te
raken? Zo nee, hoe groot is dan het
besmettingsgevaar en de

uitscheiding van de coxiella burnetii
bacterie in geval van abortus bij een
geit?

10
Bent u op de hoogte van het feit dat
het Nederlands Tijdschrift
Geneeskunde al in 20005 en in 20076,
en de «field manual treatment of
biological warfare agent casualties
van de Amerikaanse strijdkrachten,7

in 2000 al publiceerden over de
dreiging van acute en chronische
Q-koorts in relatie tot hoefen
huisdieren en als mogelijk
bioterreurwapen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, hoe kan het dan dat de
minister van LNV in 2009 van
«wijsheid achteraf» spreekt?

11
Is de bestrijding van Q-koorts
getoetst aan de gedragscode voor
biosecurity van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) uit augustus
2007? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op
welke wijze?

12
Is het waar dat in 1995 de coxiella
burnetii bacterie in laboratoria van de
militante Aum Shinrikyo sekte is
gevonden die in datzelfde jaar een
aanslag met Sarin pleegde in de
metro van Tokyo? Zo ja, hoe kan het
dan dat u niet op de hoogte was van
de besmettingsgevaren van Q-koorts?
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13
Kunt u uiteenzetten welke
organisaties en hoeveel personen in
Nederland belast zijn met het toezicht
op de naleving van de Biological and
Toxin Weapons Convention (BTWC)
uit 1972?

14
Kunt u concreet uiteenzetten op
welke wijze voorkomen wordt dat de
in de geitenhouderij ruim en in
agressieve vorm aanwezige coxiella
burnetii bacterie in handen zou
kunnen vallen van organisaties die
haar zouden kunnen aanwenden als
bacteriologisch wapen? Zo nee,
waarom niet?

15
Kunt u uiteenzetten welk verschil in
besmettingsgevaar er is tussen inzet
van de coxiella burnetii bacterie als
bacteriologisch wapen en het
aanwezig zijn van de coxiella burnetii
bacterie in open potstallen op het
Nederlandse platteland en bij het
uitrijden van besmette mest op
Nederlandse landerijen? Zo nee,
waarom niet?

16
Kunt u uiteenzetten hoe groot het
gevaar is dat de in de geitenhouderij
aanwezige coxielle burnetii bacterie
zou kunnen overslaan naar de 3,3
miljoen Nederlandse huiskatten en
welk gevaar daarmee voor de
Nederlandse bevolking zou kunnen
ontstaan? Zo nee, waarom niet?

17
Deelt u de mening dat de
bescherming van de volksgezondheid
niet toelaat dat er nog enig risico
genomen wordt met verspreiding van
de coxiella burnetii bacterie via de
veehouderij? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, op welke wijze wilt u de risico’s
tot een absoluut minimum beperken?

18
Deelt u de mening dat burgers die
wonen of recreëren in de nabijheid
van een veehouderijbedrijf dat
gevaarlijke bacteriën uitscheidt
vergelijkbaar met bacteriologische
wapens, in alle gevallen onverwijld
op de hoogte gesteld zouden moeten
worden van het aanwezige
besmettingsgevaar? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, waarom is het
waarschuwen van burgers in

Nederland sinds 2007 omtrent de
Q-koorts epidemie dan achterwege
gelaten?

19
Is het waar dat reizigers die vanuit
Brazilië8 en de VS9 naar Nederland
reizen al geruime tijd
waarschuwingen uitgereikt krijgen
van de lokale gezondheidsautoriteiten
met betrekking tot het
besmettingsgevaar in Nederland, en
dat Nederlanders tot voor kort niet
gewaarschuwd werden tegen het
gevaar van recreëren of wonen in de
nabijheid van met Q-koorts besmette
bedrijven? Zo ja, acht u dit een
nalatige handelwijze van de
Nederlandse overheid? Zo nee, op
welke vergelijkbare wijze werd de
Nederlandse bevolking dan
voorgelicht?

20
Bent u bereid een plan van aanpak op
te stellen over de preventie van
verspreiding van zoönosen als
bacteriële wapens voor
terreurdoeleinden en een
voorlichtingsprotocol voor het
informeren van burgers in geval van
calamiteiten op het gebied van
zoönosen, zoals in geval van de
Q-koortsepidemie en dat met de
Kamer te delen?

21
Bent u bereid een protocol tot
schadevergoeding op te stellen voor
burgers die getroffen worden door
uitbraken van zoönosen? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, op welke termijn
en wijze?

1 http://nos.nl/artikel/124276-qkoorts-
waarom-de-geit-niet-wordt-gespaard.html
2 http://nos.nl/artikel/90927-coxiella-
burnetii-de-biologische-qkoortsbom.html
3 http://www2a.cdc.gov/PHLP/docs/
cdc.horton.web.pdf
4 http://www.nvmm.nl/open/documents/
bioterrorisme141201.pdf
5 Nederlands Tijdschrift Geneeskunde,
144:1303-6.
6 Nederlands Tijdschrift Geneeskunde,
151:1998-2003.
7 17 juli 2000;
http://www.chem-bio.com/resource/2000/
fm8_284.pdf
8 http://consultaviajanteufp.blogspot.com/
2009/06/febre-q-na-holanda.html
9 http://wwwnc.cdc.gov/travel/content/in-
the-news/q-fever-netherlands.aspx

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
ministers van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
(ontvangen 26 januari 2010)

1
Ja.

2
Het klopt dat de veroorzaker van
Q-koorts, Coxiella burnetii, is
opgenomen in de lijst van agentia
van de CDC die gebruikt zouden
kunnen worden bij bioterrorisme.
Voor Nederland geldt dat, gezien de
potentieel (zeer) ernstige gevolgen
van een aanslag met CBRN-middelen,
door een breed samengesteld
samenwerkingsverband onder regie
van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding al een
gecoördineerde inspanning op
nationaal niveau is ingezet, gericht op
het minimaliseren van de kans op
CBRN-terrorisme.

3
Ja.

4
Er zijn nog geen gegevens bekend
met betrekking tot de agressiviteit
van de in Nederland voorkomende
stam van Coxiella burnetii. Er wordt
momenteel onderzoek gedaan door
zowel humaan als veterinair
deskundigen naar de eigenschappen
van de bacterie die momenteel in
Nederland de ziekte-uitbraken bij
mensen veroorzaakt.

5
Ik deel de onderbouwing van deze
uitspraak niet. Bioterrorisme is het uit
ideologische motieven dreigen met,
voorbereiden of opzettelijk
verspreiden van biologische agentia
naar mens, dier of gewas met als
doel maatschappelijke ontwrichting
te bewerkstelligen, de bevolking
ernstige vrees aan te jagen of
politieke besluitvorming te
beïnvloeden. In die zin is de huidige
situatie daarmee niet te vergelijken,
omdat er geen aanwijzingen zijn voor
het opzettelijk verspreiden van het
biologische agens.
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6
Nee. Bij de inzet in geval van
bioterrorisme, waarbij beide
bacteriën via de lucht verspreid
zouden worden, is een respiratoire
infectie door de Q-koortsbacterie in
veel minder gevallen fataal dan een
respiratoire infectie door anthrax. Dit
verschil in gevaar is ook zichtbaar in
de categorisering van anthrax in de
lijst van bioterreurwapens van de
CDC ten opzichte van de
categorisering van Q-koorts in deze
lijst. Anthrax is een categorie A ofwel
«High-priority agent» terwijl Q-koorts
een categorie B ofwel «Second
highest priority» agent is.

7
Ja.

8
Nee. In de laboratoriumpraktijk wordt
met Coxiella burnetii gewerkt op het
zgn. biologische veiligheidsniveau 2
of 3 al naar gelang de
werkzaamheden. Antrax en pest
vallen onder hetzelfde biosafety
regime.

9
Het abortusmateriaal van een
geïnfecteerd dier kan miljoenen tot
miljarden Coxiella burnetii-bacteriën
bevatten. Om geïnfecteerd te raken is
een bepaalde hoeveelheid
micro-organismen nodig, voor
Coxiella burnetii is dat waarschijnlijk
laag. Echter, de gegevens hierover
zijn nog niet conclusief. De exacte
hoeveelheid bacteriën die iemand
ziek kan maken, wordt mede bepaald
door en is ook afhankelijk van de
persoon die geïnfecteerd wordt
(gastheerfactoren). Verder raakt niet
iedereen die besmet is ook
geïnfecteerd en wordt niet iedereen
die geïnfecteerd is ook ziek. De kans
dat iemand besmet wordt bij abortus
van een geit is groot, maar hieruit is
niet af te leiden hoe groot de kans op
daadwerkelijke ziekte bij die persoon
is.

10
Het was bekend dat Q-koorts
gerelateerd kan worden aan hoef- en
huisdieren, maar in de mate waarin
het nu speelt in Nederland, is het niet
eerder voorgekomen. Sinds het
midden van de vorige eeuw komt de
bacterie en Q-koorts al endemisch
voor bij landbouwhuisdieren en
mensen.
Dit heeft tot 2005/2007 niet geleid tot
problemen. De inzet van Coxiella
burnetii als bioterroristisch wapen via
de huisdieren lijkt minder opportuun.

In scenario’s wordt over het
algemeen uitgegaan van (zeer) grote
volumes organismen die doelbewust
door de lucht verspreid worden in
dichtbevolkte gebieden.
Dit is dus een andere situatie dan
overdracht via besmette dieren in de
omgeving van mensen.

11
De gedragscode voor biosecurity van
de KNAW heeft vooral betrekking op
de wetenschappelijke gemeenschap.
Bij de introductie van de gedragscode
is deze gemeenschap nadrukkelijk
opgeroepen zelf, vanwege de diverse
soorten organisaties en de niveaus
daarbinnen, de gedragscode op
zichzelf af te stemmen.
Wetenschappers en andere
beroepsbeoefenaren op het terrein
van biologisch, biomedisch,
biotechnologisch en ander
levenswetenschappelijk onderzoek
zijn daarnaast gebonden aan de
ethische codes van hun
beroepsgroepen en aan hun
verantwoordelijkheden als
wetenschapsbeoefenaar. Daarnaast
wordt hun handelen bepaald door
wet- en regelgeving en door tal van
praktijkvoorschriften. Veel van deze
regelingen voorkomen al in grote
mate dat levenswetenschappelijke
kennis wordt misbruikt.
De bestrijding van Q-koorts, met de
daarbij noodzakelijk uit te voeren
onderzoeken, is vanuit haar aard een
openbaar en transparant proces
waarbij maatschappelijke en politieke
verantwoording voorop staat.
De informatiebehoefte van de
maatschappij en de Kamer enerzijds
en de gedragscode anderzijds
worden zorgvuldig afgewogen.

12
Coxiella burnetii is weliswaar in
verband gebracht met de Aum
Shinrikyo-sekte, maar de kennis met
betrekking tot de besmettelijkheid
van Coxiella burnetii is hiervan niet
afhankelijk. Hoewel er weinig details
bekend zijn over de exacte manier
waarop mensen normaal Q-koorts
oplopen, is de bacterie als zodanig al
langer bekend. Ten aanzien van het
mogelijke besmettingsgevaar verwijs
ik u naar mijn antwoord op vraag 9.

13
Rekening houdend met het oogmerk
van het verdrag is in de
Uitvoeringswet verdrag biologische
wapens voorzien in de aanwijzing
door de ministers van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van toezichthoudende ambtenaren.
Door de minister van LNV zijn de
ambtenaren van de AID, PD en RVV
(thans VWA) als toezichthouder
aangewezen. Voor de minister van
VWS heeft de IGZ het toezicht op
naleving van de BTWC opgenomen in
het standaardtoezicht.
Om naleving van de
verdragsbepalingen te bevorderen,
hebben de verdragspartijen in 1986
besloten elkaar jaarlijks te informeren
over activiteiten en instellingen die
relevant kunnen zijn voor de naleving
en handhaving van het Verdrag.
In het kader van deze zogenaamde
Confidence Building Measures
(CBM’s) wordt onder meer informatie
uitgewisseld over (ir)reguliere
ziekteuitbraken, laboratoria waar
onderzoek wordt verricht aan agentia
waarvoor een bio-safetyniveau BL-3
of BL-4 vereist is,
onderzoeksprogramma’s voor
defensieve doeleinden,
vaccinproducenten, relevante
wetenschappelijke publicaties en
recent aangenomen wet- of
regelgeving. In het kader van deze
CBM’s wordt door het ministerie van
Buitenlandse Zaken jaarlijks
informatie ingewonnen bij
verschillende betrokken ministeries
(LNV, SZW, VWS, VROM, Defensie)
maar ook bij relevante
wetenschappelijke instituten en de
vaccinproducerende industrie.

14
Voor het antwoord op deze vraag
wil ik u, ten aanzien van de
geitenhouderij, verwijzen naar mijn
Regeling tijdelijke maatregelen
dierziekten waarin maatregelen ten
aanzien van mest en bedrijfstoegang
zijn vastgelegd. Op besmet
verklaarde bedrijven gelden diverse
mestmaatregelen en een
bezoekersverbod. De instituten waar
de bacterie wordt gekweekt, zijn zeer
gespecialiseerd en beveiligd.
Deze maatregelen beogen onder
andere te voorkomen dat de bacterie
in handen valt van personen met
kwade bedoelingen. Ten aanzien van
de vermeende agressiviteit van
Coxiella burnetii verwijs ik u naar
mijn antwoord bij vraag 4.

15
Bij gebruik als bacteriologisch wapen
worden heel veel bacteriën onder
optimale omstandigheden gericht
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toegepast. Dit is niet te vergelijken
met de situatie op het Nederlandse
platteland. Bij het uitrijden van
besmette mest gaat het om veel
minder bacteriën en om niet-optimale
omstandigheden. Zie hiervoor ook
mijn antwoord op vraag 18.

16
De bacterie Coxiella burnetii is bij
vele dieren aangetoond. Het is zeer
onwaarschijnlijk dat al deze dieren
besmet raken. Voor de huidige
geobserveerde Q-koortsepidemie
geldt dat er geen epidemiologische
aanwijzingen zijn dat andere dieren
dan geiten en schapen een
belangrijke rol spelen.

17
Eliminatie van het risico om besmet
te worden met Coxiella burnetii is
onmogelijk. Alle maatregelen die nu
genomen zijn, hebben tot doel om te
voorkomen dat mensen ziek worden.
Sporadische infecties met Q-koorts
zullen echter blijven voorkomen, ook
wanneer de huidige maatregelen het
effect hebben dat ervan verwacht
wordt. Ook vóór 2007 kwam Q-koorts
in Nederland voor. In de jaren voor
2007 werden jaarlijks gemiddeld 20
humane gevallen gemeld. Vanwege
de toenmalige onbekendheid met de
ziekte is dat een onderschatting
geweest van het werkelijk aantal
zieken.

18
Het is belangrijk om onderscheid te
maken tussen het gebruik van
Coxiella burnetii als agens voor
biologische oorlogsvoering of
bioterrorisme en incidentele
besmetting door tussenkomst van
geitenhouderijen. Besmetting door
doelbewust als wapen bewerkte
bacteriën of virussen die efficiënt
verspreid zijn, heeft andere effecten
dan «natuurlijke» besmetting.
Bacteriën en virussen die normaal in
het milieu voorkomen en normaal
gesproken mensen niet of nauwelijks
ziek maken, kunnen – wanneer
gewenst – tot biologisch wapen
worden gemaakt dat bij doelgerichte
inzet grote aantallen slachtoffers kan
maken. Daarbij worden speciaal
geprepareerde bacteriepreparaten
verspreid in hoeveelheden die velen
malen groter zijn dan de
hoeveelheden die normaal gesproken
voorkomen. De op de lijst
voorkomende micro-organismen
komen normaal in het milieu voor.
Ten aanzien van de informatie aan de
Nederlandse bevolking het volgende.

Pas sinds het najaar van 2009 is er
een test beschikbaar waarmee snel
onderscheid gemaakt kan worden
tussen besmette en niet-besmette
bedrijven.
Deze zogenaamde tankmelktest
overtreft de daarvoor gehanteerde
methode van besmet verklaren (> 5%
abortussen) vele malen in
gevoeligheid. Pas op het moment dat
aangegeven kan worden welke
bedrijven besmet zijn en welke
bewoners daadwerkelijk risico lopen,
kan informatie aan omwonenden
gegeven worden. Dit laatste is
onlangs gebeurd: circa 700.000
gezinnen hebben een brief ontvangen
met betrekking tot een besmet bedrijf
in hun omgeving.

19
Voor het antwoord op deze vraag wil
ik u verwijzen naar mijn antwoorden
op de vragen 2, 3 en 4 van
18 augustus 2009 (Aanhangsel der
Handelingen 2008–2009, nr. 3481) en
de antwoorden op de vragen 3, 4 en 5
van 2 september 2009 (Aanhangsel
der Handelingen 2008–2009, nr. 3655)
en mijn antwoorden op vraag 7 van
12 oktober 2009 (Aanhangsel der
Handelingen 2009–2010, nr. 311). Ook
verwijs ik naar het Algemeen Overleg
over Q-koorts van 1 oktober 2009.

20
Voor Nederland geldt dat, gezien de
potentieel (zeer) ernstige gevolgen
van een aanslag met CBRN-middelen,
door een breed samengesteld
samenwerkingsverband onder regie
van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding al een
gecoördineerde inspanning op
nationaal niveau is ingezet, gericht op
het minimaliseren van de kans op
CBRN-terrorisme. Eén van deze
projecten is als prioriteit in de
beleidsagenda van dit kabinet
opgenomen binnen de pijler
Veiligheid. Dit project is gericht
op het verhogen van de
weerstand bij risicovolle
CBRN-onderzoeksinstellingen.
Voor biologische agentia kan nog
gemeld worden dat een
interdepartementale inspanning
gericht op versterking van de security
van biologische agentia plaatsvindt.
Dit betreft een samenwerking van de
ministeries van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en de

Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding, waarbij een
voorziening wordt ingericht waarin
gegevens worden samengebracht en
waar maatregelen worden
uitgedacht.
Er bestaat niet zo iets als een
algemeen voorlichtingsprotocol voor
nieuwe zoönosen. Daarvoor
verschillen zoönosen onderling
teveel. Wel heb ik de Kamer reeds
geïnformeerd over het verbeteren ten
algemene van de aanpak van
zoönosen (Aanhangsel der
Handelingen 2009–2010, nr. 825).
Draaiboeken voor nieuwe zoönosen
bevatten een communicatieprotocol
waarbij o.a. aandacht is voor
voorlichting aan burgers. Zo wordt er
op dit moment gewerkt aan een
draaiboek voor Rift Valley Fever.

21
Voor het antwoord op deze vraag wil
ik u verwijzen naar de antwoorden op
de vragen 7 en 8 van 7 juli 2008
(Aanhangsel der Handelingen
2007–2008, nr. 2852) en de
antwoorden op de vragen 8, 9 en 10
van 10 september 2008 (Aanhangsel
der Handelingen 2007–2008, nr. 3538).
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1222
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over
veetransporten in de kou.
(Ingezonden 6 januari 2010)

1
Kent u het bericht «Varkens op weg
naar slacht lijden in kou»?1

2
Is het waar dat wagens die gebruikt
worden voor veetransporten korter
dan 8 uur niet gekeurd hoeven
worden en er om die reden geen
temperatuursensoren aanwezig
hoeven te zijn? Zo ja, waarom
worden deze wagens niet gekeurd?

3
Deelt u de mening dat met de huidige
weersomstandigheden het welzijn
van de dieren als gevolg van de kou
bij veetransporten onder de 8 uur ook
in gevaar komt? Zo ja, bent u bereid
hiervoor aanvullende maatregelen te
nemen? Zo nee, waarom niet?

4
Kunt u uiteenzetten of er in perioden
wanneer het overdag vriest extra
controles plaatsvinden ten aanzien
van dierenwelzijn tijdens
veetransporten? Zo ja, door wie
worden deze controles uitgevoerd?
Zo nee, waarom niet?

5
Deelt u de mening dat vervoer met
gesloten ventilatieopeningen strijdig

is met Verordening (EG) Nr. 1/2005
van de Raad2 die stelt dat er
voldoende ventilatie aanwezig moet
zijn tijdens transport? Zo ja, hoe kan
dierenwelzijn tijdens perioden van
kou dan voldoende in acht worden
genomen tijdens transporten korter
dan 8 uur? Zo nee, waarom niet?

6
Bent u bereid deze vragen zo spoedig
mogelijk te beantwoorden gelet op de
actuele weerssituatie, doch in elk
geval vóór 12 januari a.s.?

1 De Telegraaf, 4 januari 2010
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5709936/
__Varkens_op_weg_naar_slacht_in_kou__.html?
p=13,1
2 Inzake de bescherming van dieren tijdens
het vervoer en daarmee samenhangende
activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen
64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening
(EG) nr. 1255/97.

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
13 januari 2010)

1
Ja.

2 en 5
De Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake
de bescherming van dieren tijdens
vervoer vereist alleen voor lang
transport (> 8 uur) dat het
vervoermiddel is gekeurd
en is uitgerust met een
temperatuurregistratiesysteem. Voor

vervoermiddelen die gebruikt worden
voor kort transport (< 8 uur) geldt
deze verplichting niet.
Op basis van de transportverordening
dienen alle vervoermiddelen wel
zodanig te worden ontworpen en
gebruikt dat zij dieren beschermen
tegen extreme weersomstandigheden
en extreme temperaturen. Ook
wagens voor korte transporten
dienen deze bescherming te bieden.
Indien een vervoermiddel deze
bescherming biedt, kan het
dierenwelzijn in acht worden
genomen. Naast bescherming tegen
extreme temperaturen dient er ook
voldoende geventileerd te worden.
Indien een vervoermiddel alleen de
beschikking heeft over natuurlijke
ventilatie en alle ventilatieopeningen
zijn gesloten, zal dit tot gevolg
hebben dat de diercompartimenten
onvoldoende geventileerd worden.
Naast onvoldoende bescherming
tegen extreme weersomstandigheden
en extreme temperaturen levert
onvoldoende ventilatie een
overtreding op van de Verordening.
Het is aan de transporteur om te
zorgen dat voldaan wordt aan de
Verordening. Op het moment dat de
toezichthouder constateert dat hier
niet aan wordt voldaan, zal
opgetreden worden, zoals in
onderhavig geval ook gebeurd is.

3
Nee. De transportverordening biedt
voldoende waarborgen voor het
welzijn van de dieren, ook tijdens
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koudeperioden. Het welzijn van het
dier kan wel in het geding zijn indien
de transporteur de Verordening niet
naleeft.

4
Tijdens reguliere controles wordt
door de toezichthouder extra gelet op
aantasting van het dierenwelzijn door
extreme weersomstandigheden zoals
de kou tijdens veetransporten.

6
Ja.
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1258
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over een dekverbod voor geiten.
(Ingezonden 7 januari 2010)

1
Kent u het bericht «Dekverbod voor
geiten in 2008 niet overwogen»?1

2
Kunt u uiteenzetten wat de
overwegingen zijn geweest om in
2008 niet over te gaan tot een
dekverbod, hoewel toen al duidelijk
was dat de Q-koorts zich verspreidde
en slachtoffers onder mensen
maakte?

3
Kunt u uiteenzetten of er in 2009
(voorafgaand aan het fokseizoen)
overwogen is een dekverbod in te
stellen? Zo ja, waarom heeft het
ministerie niet tot afkondiging van
een fokverbod in september besloten,
maar pas nadat de geiten en schapen
gedekt waren? Zo nee, waarom niet?

4
Deelt u de mening dat de massale
ruimingen van dit moment
voorkomen hadden kunnen worden,
wanneer het kabinet in september
2009 had besloten tot een fokverbod?
Zo ja, zijn de ruimingen dus
verwijtbaar aan de regering wegens
het te laat afkondigen van een
fokverbod? Zo nee, waarom niet?

5
Kunt u uiteenzetten welke informatie
u nog miste in september 2009 om te
komen tot een (tijdig) fokverbod?

6
Beschikte u (of had u kunnen
beschikken) in september 2009 over
dezelfde informatie als die de makers
van de Zembla-documentaire van
6 december 2009 over de Q-koorts
hadden? Zo ja, waarom besloot u op
basis van die informatie niet tot het
onmiddellijk afkondigen van een
fokverbod? Zo nee, waarom niet?
Welk onderzoek heeft u verricht?

1 AGD.nl, 29 december 2009
http://www.agd.nl/1092059/Nieuws/Artikel/
Dekverbod-voor-geiten-in-2008-niet-
overwogen.htm

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (ontvangen
15 januari 2010)

1
Ja.

2
Q-koorts komt endemisch voor in
Nederland bij veel verschillende
diersoorten. In 2008 bestond er een
vermoeden dat er een verband
bestond tussen de toegenomen
humane infecties en
abortusproblematiek op melkgeiten-
en melkschapenbedrijven waarvan

Coxiella burnetii de veroorzaker was.
Niemand kon echter met zekerheid
zeggen of de bron van de humane
infecties gezocht moest worden bij de
melkgeiten en de melkschapen en of
dit de enige bron was, zie daarvoor
ook het nieuwsbericht van het RIVM
van 5 maart 2008 (bijlage). Ook
bestond in 2008 nog niet de
mogelijkheid om onderscheid te
maken tussen besmette en
Q-koortsvrije bedrijven. Een algeheel
fokverbod voor melkgeiten- en
melkschapenbedrijven is in 2008 niet
overwogen en was op dat moment
ook niet proportioneel geweest.

3, 4 en 5
In de zomer van 2009 werd duidelijk
dat met een PCR op
tankmelkmonsters onderscheid
gemaakt kon worden tussen
besmette en Q-koortsvrije bedrijven.
Ook werd toen bekend dat nog 70%
van de melkgeiten en
melkschapenbedrijven vrij was van
Q-koorts. Op dat moment zijn we
direct gestart met het opzetten van
een monitoringssysteem op basis van
tankmelk om besmette bedrijven, van
niet-besmette bedrijven te
onderscheiden. Op 1 oktober is de
tankmelkmonitoring van start gegaan
en eind november werden de eerste
resultaten bekend. Toen was het
grootste deel van de bedrijven in het
kerngebied al gevaccineerd. Omwille
van de volksgezondheid is toen
besloten tot het ruimen van drachtige
dieren op besmette bedrijven. In de
zomer van 2009 was een fokverbod
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om de epidemie te beheersen niet
aan de orde. De deskundigen hebben
dit niet als optie naar voren gebracht.
Dit is verklaarbaar tegen de
achtergrond dat onvoldoende
onderscheid gemaakt kan worden
tussen besmette en niet-besmette
bedrijven en dit dus de hele sector
zou betreffen. Daarmee zou de
maatregel disproportioneel zijn
geweest.

6
Wij hebben Zembla op hun verzoek
informatie aangeleverd, het is ons
niet bekend welke informatie de
makers van de Zembla-documentaire
van 6 december 2009 gebruikt
hebben voor het programma.
Het advies op basis waarvan wij
overgegaan zijn tot verdergaande
maatregelen hebben wij begin
november aan de deskundigen
gesteld. Op 4 december hebben de
deskundigen het advies opgeleverd
en op 9 december 2009 hebben wij
verdergaande maatregelen
afgekondigd. De Zembla-uitzending is
niet de reden geweest voor het
afkondigen van verdergaande
maatregelen.
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1259
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over het Q-koortsbeleid op onder
andere kinderboerderijen.
(Ingezonden 8 januari 2010)

1
Kent u het bericht «LNV neemt
risico»?1

2
Kunt u uiteenzetten waarin voor u het
verschil in besmettingsgevaar tussen
besmette dieren op kinderboerderijen
en onbesmette dieren in de
veehouderij zit, gerelateerd aan het
feit dat de besmette dieren op de
kinderboerderijen in leven mogen
blijven en gezonde dieren in de
veehouderij geruimd worden?

3
Mag uit uw gedoogbeleid voor
kinderboerderijdieren met Q-koorts
worden afgeleid dat de ruiming van
gezonde dieren op veehouderijen
louter door economische belangen
wordt ingegeven? Zo nee, waarom
niet?

4
Kunt u uiteenzetten op grond van
welke overwegingen u de conclusie
trekt dat Q-koorts besmette dieren op
kinderboerderijen geen gevaar voor
mensen in de omgeving van
kinderboerderijen zouden vormen?

5
Kunt u uiteenzetten of de
omwonenden van besmette
kinderboerderijen per brief
geïnformeerd zijn over het
besmettingsgevaar en het door u
gevoerde beleid terzake?

6
Kunt u uiteenzetten waarom er nog
steeds geen hygiëneprotocol
opgesteld is voor kleinschalige
houderijen?

7
Kunt u uiteenzetten hoe u de
effectiviteit inschat van het
gescheiden van het publiek laten
aflammeren van schapen en geiten?
Had deze maatregel net zo effectief
kunnen zijn bij houderijen met meer
dan 50 schapen of geiten? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, waarom is deze
maatregel daar niet ingesteld?

8
Kunt u uiteenzetten of er naast de
testmethode van vaginaalswabs ook
de mogelijkheid van bloedonderzoek
bestaat om besmettingen bij
individuele dieren vast te stellen?

9
Heeft u intussen nieuwe informatie
over manieren om besmetting met
Q-koorts bij individuele dieren vast te
stellen?

10
Hoe beoordeelt u de zin in het advies
van het RIVM2 die luidt: «Er was tot
voor kort geen vervoersverbod voor

dieren vanaf positieve bedrijven,
waardoor nieuwe bedrijven besmet
zijn geraakt»? Is deze constatering
waar, en zo ja, waarom heeft u dan
niet eerder een vervoersverbod
afgekondigd en welke conclusies
verbindt u nu aan deze constatering?

11
Is het waar dat in 2008 een cluster
Q-koortspatiënten is geïdentificeerd
gerelateerd aan een psychiatrische
inrichting in Nijmegen waarbij de
daar gehouden kleine herkauwers de
waarschijnlijke bron waren?3 Zo ja,
waarom is de Kamer daarvan niet op
de hoogte gesteld en waarom is naar
aanleiding van dit cluster van
ziektegevallen geen beleid ontwikkeld
voor houderijen met minder dan 50
geiten of schapen?

12
Kunt u uiteenzetten op welke manier
bezoekers van kinderboerderijen die
besmet zijn met Q-koorts
gecompenseerd zullen worden voor
de geleden materiële en immateriële
schade?

1 AGD.nl, 6 januari 2010
http://www.agd.nl/1092478/Opinie/
Weblogs/Blog/LNV-neemt-risico.htm
2 RIVM, 5 januari 2010, Aanvullend advies
kinderboerderijen e.a. (kenmerk: 03/2010/ LCI/
JvS/TO) (RIVM: Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu).
3 RIVM, 23 december 2009, Advies
kinderboerderijen e.a. (kenmerk:
853/2009/LCI/JvS/LI).
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Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (ontvangen
15 januari 2010)

1
Ja.

2 en 4
Zoals in onze brief van 6 januari 2010
(TK 28 286, nr. 353) staat aangegeven,
zijn er geen epidemiologische
aanwijzingen waaruit blijkt dat
kinderboerderijen en andere kleine
bedrijven een relevant risico vormen
voor de gezondheid van
omwonenden. Daarnaast kan met een
test geen onderscheid gemaakt
worden tussen wel en niet besmette
bedrijven als de dieren geen melk
geven. Onderzoek met vaginaalswabs
geeft onbetrouwbare informatie over
de volksgezondheidsrisico’s van
bedrijven. De test wordt bijvoorbeeld
al positief bij één bacterie op een
swab, terwijl een dergelijk bedrijf
geen risico voor de volksgezondheid
hoeft te zijn. De Q-koortsbacterie is
endemisch in Nederland en kan ook
in de omgeving (bijvoorbeeld
stofmonsters) en bij andere
diersoorten worden aangetoond.
Het doen van vaginaalswabs en de
uitkomst daarvan is dan ook geen
aanleiding om kinderboerderijen
besmet te verklaren en andere of
extra maatregelen te nemen. Voor
kinderboerderijen en andere
kleinschalige houderijen wordt een
hygiëneprotocol opgesteld, om een
eventueel risico op humane
besmettingen te minimaliseren. De
maatregelen in het protocol zijn
geschreven als ware de
kinderboerderij besmet. Het
hygiëneprotocol wordt deze week
afgewerkt en kenbaar gemaakt bij
kinderboerderijen.
De aflammerperiode op besmette
grote melkleverende geiten- en
schapenbedrijven is gerelateerd aan
de grote uitbraken zoals we die sinds
2007 bij mensen hebben gezien. Bij
het aflammeren op deze besmette
bedrijven komt in een keer een grote
hoeveelheid bacteriën vrij. Er kan bij
de dieren op besmet verklaarde
(melkleverende) bedrijven geen
onderscheid gemaakt worden tussen
besmette en niet-besmette dieren.

3
Nee, het ruimen van mogelijk
gezonde dieren dient geen enkel
economisch belang. Zoals ik
uitgebreid heb uitgelegd tijdens het
AO van 17 december is er geen
mogelijkheid om met voldoende
zekerheid besmette dieren te
onderscheiden van niet-besmette
dieren. Dit heeft te maken met het
intermitterend uitscheidingspatroon
van het dier. Om te voorkomen dat de
drachtige dieren op besmette
bedrijven grote hoeveelheden
bacteriën verspreiden tijdens het
lammeren, worden deze dieren
geruimd.

5
Alleen omwonenden van door de
VWA besmet verklaarde
(melkleverende) geiten- en
schapenbedrijven zijn per brief
geïnformeerd. Volgens deskundigen
zijn er geen aanwijzingen dat
omwonenden van kinderboerderijen
een verhoogd risico lopen om
Q-koorts te krijgen. Via de website
www.qkoortsinnederland.nl is veel
informatie te vinden over Q-koorts op
kinderboerderijen. In het
hygiëneprotocol dat deze week wordt
opgesteld voor onder andere
kinderboerderijen wordt geadviseerd
om bezoekers te informeren over
Q-koorts.

6
Voor kinderboerderijen is er al
verscheidene jaren een hygiënecode,
met daarin uitgebreide protocollen
voor hygiënemaatregelen. Zoals wij
in onze brief van 6 januari hebben
aangegeven wordt er specifiek voor
Q-koorts een hygiëneprotocol
opgesteld voor kinderboerderijen. Dit
protocol wordt deze week verspreid
onder kinderboerderijen en andere
kleinschalige houderijen.

7
Bij melkgeiten- en
melkschapenbedrijven lammeren er
in een korte periode zeer veel dieren
tegelijk af. Hierdoor kan er in een keer
een grote hoeveelheid bacteriën in
het milieu komen. Verwaaiing van de
bacterie Coxiella burnetti uit de stal
wordt gezien als een belangrijke
risicofactor.
Op kleinschalige bedrijven zoals
kinderboerderijen, waar veel minder
dieren tegelijk aflammeren, wordt
geadviseerd om dieren gescheiden

van het publiek te laten aflammeren
om de kans op mogelijke incidentele
besmettingen te verkleinen en om
beter toe te kunnen zien op een
normaal verlopende geboorte en het
zorgvuldig opruimen van het
geboortemateriaal.

8
Met vaginaalswabs en de
tankmelktest worden delen van de
bacterie aangetoond. De bacterie is
niet in bloed aantoonbaar. Door
middel van bloedonderzoek kunnen
wel antistoffen aangetoond worden.
Deze antistoffen zitten in het bloed als
het dier ooit geïnfecteerd is geweest
met Q-koorts, maar ook als het dier
gevaccineerd is. Met een bloedtest is
geen onderscheid te maken tussen
ooit geïnfecteerde, besmettelijke en
gevaccineerde dieren.

9
Nee. Dat er geen onderscheid
gemaakt kan worden tussen besmette
en niet-besmette dieren heeft niets te
maken met de kwaliteit van de testen,
maar met het intermitterende
uitscheidingspatroon van de dieren.
Het is niet mogelijk een monster te
nemen van de dieren waarin de
bacterie bij besmetting altijd
aanwezig is. De bacterie moet eerst
uitgescheiden worden, voordat je
deze in een monster kunt aantonen
met een test. Het probleem moet dus
niet gezocht worden in de kwaliteit
van de testen, maar bij de fysiologie
van de bacterie en de dieren. Er blijft
een grote kans op vals negatieve
uitslagen.

10
Het complete citaat luidt: «Het
criterium voor het besmet zijn van
een bedrijf was gebaseerd op
melding van >5% abortus en
positieve identificatie van C. burnetii.
Hierdoor zijn besmette bedrijven
gemist. Er was tot voor kort geen
vervoersverbod voor dieren vanaf
positieve bedrijven, waardoor nieuwe
bedrijven besmet zijn geraakt.»
Pas in de zomer van 2009 werd
duidelijk dat met een PCR-test op
tankmelk goed onderscheid gemaakt
kan worden tussen besmette en vrije
bedrijven en dat ongeveer 70% van
de melkgeitenbedrijven nog vrij is
van de ziekte. Een vervoersverbod
om verspreiding tegen te gaan was
voorafgaand aan het beschikbaar
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komen van de PCR-test op tankmelk
geen zinvolle maatregel.

11
Ja, het klopt dat in 2008 een aantal
Q-koortspatiënten zijn geweest,
gerelateerd aan een kleine groep
kleine herkauwers in Nijmegen. De
Tweede Kamer is hierover wel
degelijk geïnformeerd. Onder meer in
antwoorden op uw schriftelijke
vragen (Aanhangsel 2007–2008, nr.
2573). Het betrof hier een lokaal
cluster waarbij aangetoond kon
worden dat een groot deel van de
patiënten direct contact had gehad
met de dieren. Dergelijke situaties
kwamen ook voor in de periode
voorafgaande aan de huidige
epidemie (vanaf 2007). Om de kans
op deze incidentele besmettingen
gerelateerd aan kleine groepen dieren
te verkleinen is al vanaf 2009 een
vaccinatieplicht ingesteld voor
bedrijven met een publieksfunctie.

12
Voor het antwoord op deze vraag
verwijs ik u naar de antwoorden van
minister Klink op de vragen 8, 9 en 10
van het lid Thieme van 10 september
2008 (Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2007–2008, nr. 3538).
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1459
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over een
mogelijk kartel van
diervoederbedrijven. (Ingezonden
13 januari 2010)

1
Kent u het bericht «EU onderzoekt
mogelijk kartel
diervoederbedrijven»?1

2
Kunt u uiteenzetten of er Nederlandse
bedrijven zijn aangeschreven in het
onderzoek? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke?

3
Kunt u uiteenzetten wat u vindt van
het gebruik van fosfaatsupplementen
om de groei en productiviteit te
vergroten? Zo nee,waarom niet?
Zo ja, is het gebruik van dergelijke
groeibevorderaars toegestaan en
waarom?

4
Bent u bereid een eigen onderzoek in
te stellen naar het gebruik van
fosfaatsupplementen als groei- c.q.
productiviteitsbevorderaar? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, op welke termijn
en wijze?

1 AgriHolland, 11 januari 2010
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.
html?id=110760

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
3 februari 2010)

1
Ja.

2
Nee, mij is niet bekend of er
Nederlandse bedrijven zijn
aangeschreven in het onderzoek. De
reden daarvan is dat de Europese
Commissie geen uitspraken doet over
lopende onderzoeken om te
voorkomen dat daarmee het
onderzoek gevaar loopt.

3 en 4
Fosfaat vormt een essentieel
mineraal in de voeding van dieren.
Het is onder andere betrokken bij de
botvorming, enzymatische reacties en
is onderdeel van een aantal
bouwstenen van de lichaamscel. Er
worden aan dit mineraal als zodanig
geen groeibevorderende
eigenschappen toegekend. Het is een
voedermiddel, als bedoeld in richtlijn
nr. 96/25/EG betreffende
voedermiddelen, dat als zodanig
gebruikt mag worden. Het gebruik is
niet in strijd met beschikking nr.
2004/217/EG, waarin een lijst met
verboden voedermiddelen is
opgenomen. Ik zie derhalve geen
aanleiding onderzoek te verrichten
naar het gebruik van
fosfaatsupplementen als
groeibevorderaar.
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1565
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en van
Volkgezondheid, Welzijn en Sport
over dierlijke eiwitten en menselijke
gezondheid. (Ingezonden 20 januari
2010)

1
Kent u het bericht «Boter verbieden
tegen hartkwalen»?1

2
Deelt u de mening van de Britse
hartspecialist Kolvekar dat
verzadigde, dierlijke vetten een
probleem kunnen vormen voor de
volksgezondheid? Zo nee, op welke
andersluidende wetenschappelijke
informatie baseert u zich? Zo ja, bent
u voornemens de consumptie van
dierlijke vetten te ontmoedigen uit
het oogpunt van volksgezondheid?

3
Deelt u de mening van de heer
Kolvekar dat een dieetadvies te
vrijblijvend zou zijn, en dat actieve
maatregelen noodzakelijk zijn om het
gebruik van boter terug te dringen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, aan
welke ontmoedigingsmaatregelen
denkt u?

4
Vormen de aanbevelingen van de
heer Kolvekar voor u aanleiding om
in Europees verband te pleiten voor
een stop op Europese
promotiecampagnes voor

zuivelproducten? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

5
Bent u bekend met de effecten van
een verminderde consumptie van
verzadigd vet in Finland, die gepaard
ging met een significante daling van
het aantal hartklachten? Zo nee, bent
u bereid kennis te nemen van
onderzoek terzake? Zo ja, bent u
bereid de resultaten te betrekken bij
een preventiebeleid met betrekking
tot hart- en vaatziekten?

6
Deelt u de mening dat er een
voorlichtingscampagne zou moeten
komen over de gevaren van
verzadigde vetten in dierlijke
producten? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, op welke termijn en wijze?

1 AD, 18 januari 2010
http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-
wetenschap/article/detail/457370/2010/01/
18/Boter-verbieden-tegen-hartkwalen.dhtml

Antwoord

Antwoord van minister Klink
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport),
mede namens de minister van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (ontvangen
10 februari 2010)

1
Ja.

2 en 3
Hoge consumptie van verzadigde
vetzuren is inderdaad een belangrijke
risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Dierlijke producten, vlees en zuivel,
leveren in Nederland gemiddeld
ongeveer de helft van de
geconsumeerde verzadigde vetzuren.
Naast de nadelige voedingsstoffen
bevat (mager) vlees en (magere)
zuivel echter ook waardevolle
voedingsstoffen zoals eiwit, calcium
en ijzer. Het gaat om de combinatie
van producten die samen een gezond
voedingspatroon vormen. Mijn
voedingsbeleid is gebaseerd op
enerzijds het gezonder maken van het
aanbod en anderzijds op voorlichting
zodat de consument in staat is
gezond te kiezen. Deze
verantwoordelijkheid wil ik niet van
de consument overnemen. Het
bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren
gewerkt aan gezonder maken van het
aanbod; er is meer keuze in
producten met een gereduceerd
vetgehalte of een gezondere
vetzuursamenstelling. Vaak zijn deze
producten herkenbaar aan een
gezond keuze logo. Op het gebied
van zuivel is de afgelopen decennia
de consumptie sterk verschoven naar
varianten met een lager vetgehalte. Ik
verwacht dat deze positieve
beweging nog doorzet. Het aandeel
halfvolle en magere consumptiemelk
is de afgelopen twintig jaar van 55%
gestegen naar ruim 90%, ruim
driekwart van de yoghurtconsumptie
is halfvol of mager. Ook in de
productgroep kaas stijgt de
consumptie van light varianten (lager
vetgehalte). De consumptie van boter
(als bak- of smeerproduct) is nog
geen 10% ten opzichte van het totale
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gebruik van (smeerbare) vetten. Ook
daar heeft een sterke daling
plaatsgevonden. Het
Voedingscentrum geeft in mijn
opdracht voorlichting over een
gezond voedingspatroon. «Minder
verzadigd vet» eten is een van de
belangrijke algemene adviezen.
Daarnaast is voor consumptie van
zowel melk(producten) als
vlees(waren) het advies om magere
varianten te kiezen, juist vanwege het
vermijden van een te hoge
consumptie van verzadigd vet.
Via deze twee wegen stimuleer ik het
maken van de gezonde keuze door de
consument. Ik ben niet voornemens
aanvullend hierop in het bijzonder de
consumptie van dierlijk verzadigd vet
te ontmoedigen.

4
Nee. Het belangrijkste voor een
gezond voedingspatroon zijn
gevarieerde en evenwichtige keuzes,
zie ook mijn antwoord op vraag 2 en
3. Eén van de vereisten in de
communautaire regeling voor
voorlichting en afzetbevordering is
dat bij programma’s «... gewezen
moet worden op de beschikbaarheid
van zuivelproducten met een lager
vetgehalte die geschikter zijn voor
bepaalde consumenten». In lijn met
de ambities uit de nota duurzaam
voedsel, wordt bij de beoordeling van
ingediende promotieprogramma’s
nadrukkelijk gekeken naar
overeenstemming met kabinetsbeleid
op het gebied van verduurzaming en
gezondheid. Dit betekent niet dat
bepaalde sectoren op voorhand
worden uitgesloten van
communautaire promotieregelingen.

5
Ik ben bekend met het Finse
onderzoek.
Het onderzoeksprogramma richtte
zich op diverse leefstijlfactoren die
gerelateerd zijn aan hart- en
vaatziekten. De resultaten zijn toe te
schrijven aan het totale programma
en maatschappelijke ontwikkelingen,
en niet direct aan een van de factoren
afzonderlijk.
In mijn preventiebeleid komen ook
deze diverse leefstijlfactoren terug.
Verbinden van preventie en zorg staat
daarbij ook hoog op de agenda. Bij de
zorg rond chronische ziekten komt dit
bijvoorbeeld terug doordat
verbetering van de leefstijl een
onderdeel is van de zorgstandaarden.
In de Zorgstandaard Vasculair
risicomanagement is bijvoorbeeld

aandacht voor gezonder eten,
stoppen met roken, meer bewegen,
minder stress.

6
Zie ook mijn antwoord op vraag 2 en
3. Gezien de ontwikkelingen in de
markt en de voorlichtingsboodschap
die er al is, deel ik uw mening niet.
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1603
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over
pluimvee. (Ingezonden 20 januari
2010)

1
Kent u de uitspraak van de Reclame
Code Commissie met dossiernummer
2009/00773 over reclame-uitingen
waarin stichting Wakker Dier stelt dat
«kippen gedurende hun hele leven in
hun eigen poep staan»?

2
Deelt u het oordeel van de Reclame
Code Commissie dat bij
vleeskippenbedrijven de dieren
feitelijk hun hele leven in hun eigen
poep staan? Zo nee, waarom niet?

3
Is het waar dat vleeskippen
gedurende hun hele leven in stallen
staan die niet gereinigd worden
gedurende de levensduur de kip? Zo
nee, waarom niet?

4
Kunt u uiteenzetten hoe lang het
leven (de periode tussen geboorte en
slacht) van de gemiddelde slachtkip
duurt en welke gemiddelde
gewichtstoename de dieren in deze
periode doormaken?

5
Is het waar dat kippen met
tienduizenden bijeenstaan op een
ondergrond van zaagsel, dat

verzadigd raakt door de uitwerpselen
van de kippen waardoor
pootgebreken ontstaan? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt
zich dit met de erkenning van de
intrinsieke waarde van de kip en
inachtneming van de vrijheden van
Brambell?

6
Is het waar dat de zure kippenpoep
bijt in de poten van de kuikens, dat de
kuikens hierdoor brandblaren hebben
en dat uit recent indicatief
wetenschappelijk onderzoek1 blijkt
dat driekwart van de kuikens
voetzoollaesies (ontstekingen; 73%)
heeft, de helft zelfs ernstige? Zo nee,
waarop baseert u uw antwoord en
bent u bereid tot het instellen van
nader onderzoek? Zo ja, hoe verhoudt
zich dit met de erkenning van de
intrinsieke waarde van de kip en
inachtneming van de vrijheden van
Brambell?

7
Is het waar dat ook borstblaren,
borstpukkels en andere
verwondingen aan de huid en poten
veroorzaakt of verergerd worden
door het houderijsysteem? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt
zich dit met de erkenning van de
intrinsieke waarde van de kip en
inachtneming van de vrijheden van
Brambell?

8
Hoe kan het dat een
niet-gouvernementele organisatie
(NGO) als Wakker Dier en een

instantie als de Reclame Code
Commissie eerder tot herkenning en
erkenning van de ernstige problemen
van vleeskuikens komen dan uw
ministerie, dat geacht wordt over het
welzijn van de dieren te waken?

9
Bent u van mening dat het in korte
tijd opgroeien van een kuiken tot een
het slachtrijp is onder letterlijk
ziekmakende omstandigheden in
overeenstemming kan zijn met de
erkenning van de intrinsieke waarde
van het leven van dat kuiken?

10
Kunt u uiteenzetten welk deel van het
leven van het kuiken gezien moet
worden als een erkenning van de
belangen en het leven van het dier,
los van zijn nut voor de mens of in
overeenstemming met de vrijheden
van Brambell?

11
Kunt u het voor uw
verantwoordelijkheid nemen dat een
kuiken geboren wordt in een
broedmachine met 50% kans om
levend versnipperd te worden, met
73% kans op ernstige kwalen en met
100% kans om geen twee maanden
oud te worden, louter om een
goedkoop stuk vlees op te leveren dat
met Europees belastinggeld wordt
aanbevolen als «het meest veelzijdige
stukje vlees»?

12
Kunt u zich voorstellen dat veel
burgers een dergelijke handelwijze
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zien als een ernstige vorm van
ontaarding, die op geen enkele wijze
te rijmen valt met begrippen als
«rentmeesterschap» en
«duurzaamheid» zonder die
begrippen vergaand uit te hollen?

13
Is het waar dat consumenten maar
een zeer beperkte invloed hebben op
processen als deze omdat ze door de
overheid onwetend worden
gehouden van de problemen die
kippen hebben (de problemen
worden althans in geen enkele
overheidscampagne benoemd),
omdat ze van overheidswege
producten als deze krijgen
aanbevolen en omdat het overgrote
deel van de aldus geproduceerde
kippen voor de export bestemd is, die
ongevoelig is voor de keuzes van
Nederlandse consumenten?

14
Bent u bereid uw voornemen voor
een verduurzaming van de productie
van dierlijke eiwitten ook
consequenties voor de kip zelf te
laten krijgen? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, op welke termijn en wijze, en
welke duurzaamheidsconsequenties
zullen die wijzigingen exact voor de
kip gaan krijgen?

15
Bent u bereid te garanderen dat het
houderijsysteem voor kippen zodanig
veranderd wordt dat het overgrote
deel van de kippen gedurende hun
korte leven gegarandeerd geen enkel
gebrek oploopt? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1 Pluimveehouderij 38e jaargang, april 2008:
«Zolen lezen»
http://www.welfarequality.net/
downloadattachment/37756/18982/0404-08_
pluimveehouderij_voetzoollesies.pdf

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
15 februari 2010)

1
Ja.

2, 3 en 4
Vleeskuikens worden gehouden in
stallen met strooisel vanaf de leeftijd
van 1 à 2 dagen tot de gemiddelde
leeftijd van 40 dagen. In deze tijd
neemt hun gewicht toe van ongeveer
40 gr tot gemiddeld ruim 2 kg. De

stallen worden inderdaad niet
gereinigd tijdens de mestperiode. Het
verse strooisel (houtkrullen of
tarwestro) dat aanwezig is in de stal
bij aankomst van eendagskuikens is
in principe voldoende om de
uitwerpselen op te nemen. Het
verwarmen van de stal in de
beginperiode en de warmte van de
dieren later helpen het strooisel
droog te houden. Er wordt wel
bijgestrooid indien natte plekken
ontstaan.
Het drogen van het strooisel met de
uitwerpselen is behalve voor de
vleeskuikens zelf ook belangrijk om
de ammoniakemissie beperkt te
houden.
Om te kunnen voldoen aan de
wettelijke ammoniakeisen (Besluit
ammoniakemissie huisvesting
veehouderij) worden
vleeskuikenstallen ingericht met
luchtbehandelingssystemen waarmee
strooisel gedroogd wordt.

5, 6 en 11
De kuikens van vleesrassen worden
allemaal ingezet voor de
vleesproductie, zowel de hennetjes
als de haantjes.
Er ontstaan inderdaad
pootaandoeningen zoals
hakdermatitis en voetzoollaesies bij
een gedeelte van de vleeskuikens,
vaak als gevolg van nat strooisel.
Naar schatting zijn de helft van de
voetzoollaesies ernstig.
De hier aangegeven cijfers komen
van metingen die in najaar 2007 (dus
in één seizoen) en in één slachterij
zijn uitgevoerd. Volgens de betrokken
onderzoekers van Wageningen UR
zijn deze gegevens niet representatief
voor de Nederlandse situatie.
Desondanks zijn deze aandoeningen
een punt van zorg omdat ze, in de
ernstigste vorm, pijn veroorzaken bij
de vleeskuikens en hun welzijn en
gezondheid aantasten. Om deze
problemen aan te pakken, heb ik met
de sector extra maatregelen hierover
afgesproken, in het kader van de
implementatie van de
Vleeskuikenrichtlijn, bovenop de
Europese wetgeving. Samen met de
sector heb ik een afsprakenkader
ondertekend in oktober 2009 ten
behoeve van nader onderzoek en
normstelling voor deze aandoeningen
vanaf 2011. Ik verwijs u naar mijn
brief hierover (Kamerstukken II
2009/2010 28 286 nr. 318).

Verder financiert mijn ministerie de
ontwikkeling van nieuwe, duurzame
systemen waar meer aandacht is
voor het welzijn en de intrinsieke
waarde van pluimvee (zie ook mijn
antwoord op de vragen 14 en 15).

7, 8
Borstblaren en borstpukkels komen
vrijwel niet voor bij vleeskuikens,
mestvlekken (bruinverkleuringen van
de huid) en in een eerder stadium
irritatie van de huid (roodverkleuring)
komen soms voor. Onderzoekers
geven aan dat het aantal
borstirritaties bij vleeskuikens zal
verminderen door het terugdringen
van hakdermatitis en voetzoollaesies.
Ik heb de problemen van de
vleeskuikens eerder onderkend en
een aanpak hiervoor aangekondigd in
de Nota Dierenwelzijn (Kamerstukken
II 2007/2008 28 286 nr. 76). Ook het
afsprakenkader voor het welzijn van
de vleeskuikens geeft hier uiting aan.

9, 10, 12 en 13
In het Convenant «Marktontwikkeling
Verduurzaming Dierlijke Producten»
dat ik getekend heb in mei 2009 met
de sector en maatschappelijke
organisaties, wordt gestreefd
naar het vergroten van de
keuzemogelijkheid van de consument
voor wat betreft duurzame
diervriendelijke producten en
concreet naar een omzetgroei van
15% per jaar voor de aankoop van
producten in dit zgn.
«tussensegment».
In dit kader zijn tot nu toe vooral
projecten voor marktontwikkeling in
de pluimveesector goedgekeurd. Het
aanbod van scharrelkip neemt toe
sinds medio 2009.
Verder hecht ik een groot belang aan
het creëren van bewustzijn bij
consumenten omtrent hun invloed op
het verbeteren van dierenwelzijn via
hun aankoopgedrag van voedsel.
Daarom financier ik volledig een
meerjarige mediacampagne van het
Voedingscentrum, lopende van 2007
tot en met 2010, over onder andere
het thema Dierenwelzijn (varken en
kip). De website van het
Voedingscentrum geeft
achtergrondinformatie, bijvoorbeeld
over kippenvlees, onder het motto
«Waar hebben uw kippenpootjes
gescharreld?».
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14 en 15
Ik wijs op het afsprakenkader met de
sector waarbij wordt gewerkt aan het
terugdringen van hakdermatitis en
voetzoollaesies bij de kip zelf.
Daarnaast heeft het kabinet de
ambitie uitgesproken om een aandeel
van 5% van integraal duurzame en
diervriendelijke stallen te bereiken in
2011 met uitzicht op grootschalige
toepassing daarna.
In mijn toekomstvisie Duurzame
Veehouderij (Kamerstukken II
2007/2008 28 973 nr. 18) heb ik de
ambitie geformuleerd dat in 2023 een
in alle opzichten duurzame
veehouderij zal zijn gerealiseerd. In
de Uitvoeringsagenda Duurzame
veehouderij is deze ambitie benoemd
als gezamenlijke uitdaging van zowel
de overheid, de sector ketenpartijen
als de maatschappelijke organisaties.
Om dit doel te realiseren, wordt een
aantal acties uitgevoerd. Wageningen
UR is in 2009 gestart met een
herontwerptraject voor de
vleeskuikenhouderij. Dit wordt dit jaar
voortgezet. Doel is om een ontwerp
voor een integraal duurzame en
diervriendelijke stal te ontwikkelen
dat later in de praktijk toegepast kan
worden.
Verder kunnen pluimveehouders die
een stal willen (ver)bouwen op dit
moment al gebruik maken van de
investeringsregeling integraal
duurzame stallen en van fiscale
regelingen zoals MIA en VAMIL op
basis van de Maatlat Duurzame
Veehouderij bij investeringen in
bovenwettelijke maatregelen op het
gebied van onder andere
dierenwelzijn.
Naast deze nationale maatregelen zet
ik in EU-verband bij de evaluatie van
de Vleeskuikenrichtlijn in 2012 in op
aanscherping en aanvulling van de
normen ten aanzien van sterfte,
voetzoollaesies en bezettingsgraad.
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1612
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over de
politiek van minder vlees eten.
(Ingezonden 26 januari 2010)

1
Kent u het bericht «Minder vlees eten
is symboolpolitiek»?1

2
Is het waar dat u gezegd heeft dat het
eten van minder vlees op geen enkele
manier de verduurzaming bevordert
en het klimaatprobleem oplost? Zo ja,
hoe verhoudt zich dat tot het feit dat
de eiwittransitie tot kabinetsprioriteit
is benoemd en de prominente
aandacht die deze transitie krijgt in de
Nota Duurzaam Voedsel? Zo nee, wat
heeft u dan gezegd?

3
Is het waar dat u zich heeft
aangesloten bij de conclusies van de
milieubalans 2009 dat de productie
en consumptie van dierlijke eiwitten
verantwoordelijk is voor een forse
uitstoot van broeikasgassen?2 Sluit u
zich dan ook aan bij de conclusies
van de milieubalans 2009 daar waar
deze erop wijst dat de Nederlandse
overheid zich tot nu toe te weinig
bemoeit met voedselkeuze van
burgers, omdat zij zich nu nog
hoofdzakelijk beperkt tot het
verstrekken van informatie?3 Zo ja,
hoe verhoudt zich dat tot uw
uitspraken in VMT?1 Zo nee, waarom
niet?

4
Is het waar dat de klimaatdoelen
makkelijker bereikt zouden worden
als iedereen een dagje in de week
geen vlees zou eten? Zo ja, hoe
moeten uw uitspraken in dit licht
gezien worden?

5
Deelt u de mening dat een pleidooi
voor het eten van minder vlees juist
een goed voorbeeld is van het
bekijken van de verduurzaming van
ons eten in internationaal verband,
omdat de productie van vlees een
enorm beslag legt op
landbouwgronden en water in andere
landen? Zo ja, hoe verhoudt zich dit
tot uw uitspraak in VMT1 dat we wel
internationaal moeten blijven kijken
naar het vraagstuk van de
verduurzaming van ons voedsel en
dat een oproep tot het eten van
minder vlees dus symboolpolitiek zou
zijn?

6
Bent u van mening dat het gegeven
dat mensen in andere landen zoals
China meer dierlijke eiwitten gaan
consumeren, een excuus is om in
Nederland geen vermindering van de
consumptie van vlees, vis en zuivel te
bepleiten?

7
Deelt u de mening dat het produceren
van genoeg gezond voedsel om in
2050 9 miljard monden te voeden,
makkelijker te realiseren zou zijn als

de westerse consument minder
dierlijke eiwitten zou consumeren? Zo
ja, is dan niet juist het gegeven dat de
bevolking naar verwachting zal gaan
toenemen een goede reden om als
overheid te sturen op een
verminderde consumptie van dierlijke
eiwitten in Nederland? Zo nee,
waarom niet?

8
Bent u van mening dat de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM)
aan symboolpolitiek doet nu zij heeft
afgekondigd dat de officiële diners op
haar ministerie grotendeels
vegetarisch zullen zijn?

9
Deelt u de mening dat het
inconsequent overkomt als overige
leden van het kabinet, zoals de
minister van VROM en de
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, wel een vermindering van de
consumptie van dierlijke eiwitten
bepleiten c.q. reclame maken voor
het Nederlandse beleid hierover,
terwijl u dit symboolpolitiek noemt?

10
Deelt u de mening dat het voorlichten
en zo bewust maken van
consumenten over de klimaat- en
milieueffecten van hun voedsel niet
makkelijker wordt u uitspreekt dat
uitdragen van de voordelen van het
consumeren van minder vlees
symboolpolitiek is? Zo ja, bent u
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bereid deze uitspraken te herroepen
c.q. verduidelijken? Zo nee, waarom
niet?

1 VMT, 15 januari 2010, p.12.
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2009–2010, nr. 905.
3 PBL. Milieubalans 2009, p. 30.

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
15 februari 2010)

1
Ja.

2, 3, 4, 5 en 7
Mijn uitspraken in VMT zijn in
overeenstemming met de Nota
Duurzaam Voedsel. Het
eiwitvraagstuk is een mondiaal
vraagstuk. Een lagere
vleesconsumptie in Nederland of het
vervangen van dierlijk eiwit door
plantaardig eiwit kan een bijdrage
leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen en aan
de vermindering van de aantasting
van biodiversiteit. Ik wil de
bewustwording hierover bij mensen
bevorderen en consumenten
handelingsperspectief bieden door
bijvoorbeeld te investeren in de
ontwikkeling van plantaardige en
duurzame vleesvervangers. Voor het
stimuleren van de bewustwording
start ik een maatschappelijke dialoog,
waarin ik mensen de feiten rond eiwit
geef, maar waarin ook ruimte wordt
geboden voor vragen, reacties en
eigen initiatief. Ik waardeer het als
consumenten de keuze maken voor
een duurzamer consumptiepatroon,
maar ik wil mensen niet
voorschrijven wat zij moeten gaan
eten. Wel wil ik in mijn beleid de door
de Gezondheidsraad aanbevolen
eiwitconsumptie als streefwaarde
gebruiken.
We kunnen met een lagere
vleesconsumptie in Nederland echter
niet de mondiale problemen rond
klimaat en biodiversiteit oplossen.
Verduurzaming van de vleesproductie
in Nederland, maar zeker ook in de
rest van de wereld, kan daar een veel
grotere bijdrage aan leveren. Vandaar
mijn inspanningen op dat gebied.

6
Nee.

8 en 9
Nee. Zie mijn antwoord van
29 januari jl. op eerdere Kamervragen
hierover.

10
Nee. Zie mijn antwoord op de vragen
2, 3, 4, 5 en 7.
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2238 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Financiën over de aantasting van biodiversiteit door de 
akkerbouw (ingezonden 3 februari 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en van Financiën (ontvangen 15 april 2010). 

Vraag 1
Bent u bekend met het onderzoek van negen Europese universiteiten waaruit 
blijkt dat verdubbeling van de reguliere agrarische productie in een bepaald 
gebied leidt tot een halvering van het aantal wilde plantensoorten1? Zo ja, 
welke waarde kent u toe aan dit onderzoek, waaraan ook de Wageningen 
Universiteit heeft meegewerkt? 

Antwoord 1
Ja, ik ben bekend met dit onderzoek. Het onderzoek geeft aan dat het gebruik 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen leidt tot een vermindering van 
de biodiversiteit van akkers. Ik beschouw het onderzoek als een ondersteu-
ning van de inzet om te komen tot een geïntegreerde gewasbescherming 
waarbij waar mogelijk voorrang wordt gegeven aan niet-chemische metho-
den. Het onderzoek is gebaseerd op data uit negen lidstaten. Het is daarmee 
ook een ondersteuning van de «EU-Richtlijn voor een duurzaam gebruik van 
pesticiden». 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de conclusie van het onderzoek dat het negatieve effect van 
bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw op de biodiversiteit doorslaggevend en 
blijvend is? Welke consequenties verbindt u aan die conclusie in het licht van 
de kabinetsdoelstelling om het verlies aan biodiversiteit in 2010 een halt toe 
te roepen en ervoor te zorgen dat in 2020 «duurzame condities zijn voor het 
voortbestaan van alle soorten en populaties die in het recente verleden (1982) 
van nature in ons land voorkwamen»? 

1 Geiger, F., et al. Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological 
control potential on European Farmland. Basic and Applied Ecology (2010), doi:10.1016/
jbaae.2009.12.001.
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Antwoord 2 
Zie mijn antwoord op vraag 1. Daarnaast merk ik op dat bij de toelating van 
de middelen beoordeeld wordt of de negatieve effecten van het gebruik van 
middelen aanvaardbaar zijn voor mens, dier en milieu. Omdat de biodiversi-
teit van Nederlandse akkerbouwpercelen een relatief klein deel van de totale 
Nederlandse biodiversiteit vormt, is er geen aanleiding er speciale conse-
quenties aan te verbinden in het licht van genoemde biodiversiteitdoelstellin-
gen op nationaal schaalniveau. 

Vraag 3
Bent u nog steeds van mening dat, ondanks alle internationale en nationale 
beleidsvoornemens en acties, biodiversiteit nog steeds door menselijk gedrag 
wordt aangetast, dat een grotere effectiviteit bitter noodzakelijk is en dat 
zowel binnen als buiten Nederland extra inspanningen nodig zijn? 

Antwoord 3 
Ja, zowel binnen als buiten Nederland zijn inspanningen die de aantasting 
van de biodiversiteit terugdringen nog steeds nodig. Nederland levert 
momenteel extra inspanningen in het kader van het recente beleidspro-
gramma «Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd». 

Vraag 4
Bent u tevreden over de resultaten die u tot nu toe hebt behaald met uw 
Beleidsprogramma Biodiversiteit? Zo ja, waar is die tevredenheid op 
gebaseerd als uit de gegevens van de International Union for Conservation of 
Nature ( IUCN) blijkt dat de lijst met bedreigde en uitgestorven plant- en 
diersoorten nog altijd groeit? 

Antwoord 4 
Ja, ik ben tevreden over de resultaten die tot nu toe zijn behaald met het 
beleidsprogramma «Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor 
altijd». Voor de zomer krijgt u, zoals ik heb toegezegd, de tussentijdse 
rapportage over de voortgang van dit beleidsprogramma. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat het terugdringen van het gebruik van insecticiden en 
fungiciden, zoals bepleit door de onderzoekers, een concrete maatregel is die 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de door u gewenste grotere 
effectiviteit in de bescherming van biodiversiteit? Zo ja, op welke termijn kan 
de Kamer een voorstel tegemoet zien waarin u het gebruik van insecticiden 
en fungiciden vergaand aan banden legt? Zo nee, waarom is het terugdringen 
van het gebruik van insecticiden en fungiciden volgens u niet effectief in de 
opgave om de biodiversiteit te behouden? 

Antwoord 5 
Zoals aangegeven bij mijn antwoord onder 1 ben ik een voorstander van 
geïntegreerde gewasbescherming waarbij de inzet van chemische middelen, 
zoals fungiciden en insecticiden, tot een minimum wordt beperkt. Dit is ook 
verwoord in de Nota Duurzame Gewasbescherming waarin het nationale 
beleid tot 2010 is vastgelegd. Daarnaast is dit één van de opgaven van de 
genoemde EU-Richtlijn. In het kader van deze richtlijn zal in 2012 een 
nationaal actieplan worden ingediend bij de Europese Commissie. 
De Nota Duurzame Gewasbescherming wordt in 2010/2011 geëvalueerd door 
het Planbureau voor de leefomgeving. Uit deze beleidsevaluatie zal blijken of 
de doelstellingen van de nota zijn gerealiseerd, wat de onderliggende 
oorzaken zijn als dat niet zo is en wat in dat geval de resterende beleidsop-
gave is. Deze zal dan worden gecombineerd met de beleidsopgaven voor de 
Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn voor een duurzaam gebruik van pestici-
den. Op basis hiervan zal dan het nationale actieplan worden opgesteld. 

Vraag 6
Welke kansen ziet u voor uw biodiversiteitsbeleid in de conclusie dat 
biologische akkerbouw en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen 
een positief effect hebben op flora en fauna? Bent u bereid deze kansen te 
benutten door een duidelijkere koppeling te leggen tussen de biodiversiteits-
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doelen van het kabinet en het landbouwbeleid? Zo ja, welke concrete acties 
kan de Kamer op dit gebied verwachten van het kabinet? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 6 
Ik zie, zowel voor de biologische als de gangbare akkerbouw, kansen om het 
gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen te stimuleren. Op 23 september 
jl. heeft de minister van VROM met u de evaluatie van de beleidsbrief 
agrobiodiversiteit (TK, 2004–2005, nr. 26 407) besproken, die u begin 2009 is 
aangeboden. Onder andere kwam toen aan de orde dat de rijksoverheid, 
samen met LTO en NAJK, een aantal jaren geleden het onderzoekspro-
gramma Functionele Agrobiodiversiteit (LTO-FAB) en het stimuleringspro-
gramma (Spade) heeft opgezet. Dit programma beoogt het duurzaam gebruik 
van biodiversiteit te stimuleren. Deze aanpak heeft laten zien dat het 
functioneel gebruik van akkerranden, naast een remmend effect op het 
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, een positief effect op 
biodiversiteit heeft. Tevens draagt het bij aan andere maatschappelijk 
gewaardeerde zaken, zoals beleving van het landschap en recreatie. Om die 
reden heeft het kabinet vorig jaar in de brief van 14 april 2009 bij het 
uitvoeringsprogramma van het beleidsprogramma «Biodiversiteit werkt: voor 
natuur, voor mensen, voor altijd» aangekondigd in 2010 met een plan van 
aanpak voor de Groenblauwe dooradering te komen. Daarnaast is in deze 
brief aangegeven dat, op basis van de «Houtskoolschets Europees Landbouw-
beleid 2020», het kabinet via de hervorming van het GLB zal streven 
maximaal bij te dragen aan het behoud en duurzaam gebruik van biodiversi-
teit. Voorts geldt dat het gebruik van natuurlijke en biologische bestrijdings-
middelen wordt gestimuleerd als dat een lagere milieubelasting tot gevolg 
heeft. In diverse teelten wordt in toenemende mate van dergelijke middelen 
gebruik gemaakt. Het bij het antwoord op vraag 5 genoemde nationale 
actieplan zal daarvoor nadere acties benoemen. 

Vraag 7
Deelt u de conclusie van de onderzoekers dat ondanks het gevoerde beleid 
van de afgelopen decennia, het gebruik van pesticiden nog steeds desas-
treuze consequenties heeft voor wilde planten en dieren? Zo ja, welke 
concrete acties kan de Kamer op dit gebied verwachten van het kabinet? Zo 
nee, waarom niet? 

Antwoord 7 
Ik deel de conclusie van het onderzoek dat de inzet van gewasbeschermings-
middelen een negatief effect heeft op de biodiversiteit van de akker. Echter, 
op akkers is de aanwezigheid van andere planten dan het geteelde gewas 
juist ongewenst en wordt dan ook bestreden. De effecten van het gebruik van 
middelen op vogels en zoogdieren maakt onderdeel uit van de toelatingsbe-
oordeling. Binnenkort wordt daarvoor in EU-verband een richtsnoer vastge-
steld. In het kader van het vigerende beleid lopen twee sporen. Het ene spoor 
is gericht op een verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbescher-
mingsmiddelen met als doel een lagere belasting van natuur en milieu. Zo 
heb ik recentelijk opdracht gegeven tot de uitvoering van een promotiecam-
pagne voor «best practices» van gewasbeschermingsmaatregelen. Daarnaast 
vindt onder meer onderzoek plaats naar schadedrempels om de inzet van 
noodzakelijke chemische middelen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen 
en daarmee zoveel mogelijk gebruik te maken van de daaraan voorafgaande 
natuurlijke plaagbestrijding. Het andere spoor is gericht op de inzet van 
natuurlijke plaagbestrijding. Hierbij is het demoproject Functionele Agrobiodi-
versiteit in de Hoekse Waard van groot belang. Bij dit project wordt onder-
zoek gedaan naar optimale condities voor natuurlijke plaagbestrijding. Voor 
beide sporen zal de komende jaren een aanzienlijke inzet worden geleverd bij 
de ontwikkeling en verspreiding van kennis. 

Vraag 8
Deelt u de zorg van de onderzoekers dat door het gebruik van insecticiden en 
fungiciden en de afname van de biodiversiteit die dit tot gevolg heeft, de 
mogelijkheden voor biologische bestrijding afnemen? Zo ja, welke conse-
quenties verbindt u hieraan? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet? 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 3



106

Antwoord 8 
Ja, ik deel deze zorg. Bij biologische bestrijding op de akker gaat het om 
natuurlijke bestrijding van plaagdieren (schadelijk insecten) door inzet van 
roofinsecten of micro-organismen (bacteriën, schimmels e.d.). Daarbij wordt 
in de toelatingsbeoordeling van chemische middelen rekening gehouden met 
effecten op niet-doelwit-planten en niet-doelwit-arthropoden. Zie ook het 
antwoord op vraag 7 over FAB. 

Vraag 9
Deelt u de conclusie van de onderzoekers dat om de biodiversiteit te 
herstellen en de kansen voor biologische bestrijding te benutten, het 
noodzakelijk is om snel in heel Europa om te schakelen naar een systeem 
waarin minimaal gebruik wordt gemaakt van pesticiden? Zo ja, welke 
conclusies verbindt u hieraan en welke concrete acties kan de Kamer op dit 
gebied verwachten van het kabinet? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 9 
Ja, ik deel de conclusie dat het noodzakelijk is om in heel Europa om te 
schakelen naar een systeem waarin minimaal gebruik wordt gemaakt van 
gewasbeschermingsmiddelen. 
De Richtlijn voor een duurzaam gebruik van pesticiden voorziet in een 
verplichting hiertoe in artikel 14, waarin onder meer wordt gesteld: «De 
lidstaten nemen alle nodige maatregelen om bestrijding met een lage 
pesticideninzet te bevorderen, waarbij zij waar mogelijk voorrang geven aan 
niet-chemische methoden, zodat professionele gebruikers van pesticiden 
overschakelen op praktijken en producten die binnen het gehele voor de 
bestrijding van een bepaald schadelijk organisme ter beschikking staande 
aanbod het laagste risico voor de gezondheid van de mens en het milieu 
opleveren.» Zoals eerder aangegeven voorziet de Richtlijn tevens in een 
verplichting tot het indienen van een nationaal actieplan in 2012. 

Vraag 10
Deelt u de zorg van de Europese Commissie over de geschatte kosten van 1,1 
triljoen euro per jaar in het jaar 2050 als gevolg van het verlies van plant- en 
diersoorten2? Zo ja, bent u bereid de kosten van het verlies van ecosysteem-
diensten voortaan duidelijk te specificeren in de Rijksbegroting? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 10 
Ja, ik deel de zorg van de Europese Commissie. Wat de precieze economi-
sche gevolgen voor Nederland zullen zijn, is op dit moment moeilijk te 
bepalen. Dit komt omdat het op dit moment nog lastig is de economische 
waarde van het verlies van verschillende ecosysteemdiensten te bepalen. Dit 
is een van de redenen dat de kosten voor het verlies van ecosysteemdiensten 
niet te specificeren zijn in de rijksbegroting. Een andere reden is dat in de 
rijksbegroting de geraamde kasuitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid 
staan. De directe kosten die behoren bij het verlies van ecosysteemdiensten 
zijn geen kasuitgave noch inkomsten van de rijksoverheid. 
De belangrijkste functie van de rijksbegroting is namelijk de autorisatiefunctie 
en in het verlengde daarvan de dechargefunctie van het jaarverslag. De 
Staten-Generaal verlenen de regering autorisatie tot het aangaan van 
verplichtingen en het doen van kasuitgaven. Aangezien er geen directe relatie 
is tussen het verlies van ecosysteemdiensten en de uitgaven is er geen reden 
deze informatie op te nemen. Wel wordt in de rijksbegroting getracht de 
effecten van beleid in beeld te brengen, onder meer met een indicator die de 
ontwikkeling laat zien van de mate waarin soorten in ons land bedreigd zijn.

2 Metro, 25 januari 2010: «Uitsterven diersoorten is kostbaar».
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2002 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Financiën over de regeling groenprojecten 
(ingezonden 3 februari 2010). 

Antwoord van minister Huizinga-Heringa (Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer), mede namens de ministers van Financiën en van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 24 maart 2010) Zie ook 
Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1975. 

Vraag 1
Kent u het bericht «Trage besluitvorming groenprojecten rekt groenfinancie-
ring MDV-stal»? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat banken op dit moment moeite hebben voldoende nieuwe 
projecten te vinden die voldoen aan de criteria voor groenfinanciering? Zo 
nee, waarop baseert u uw antwoord? Is het dan niet spijtig dat voor groene 
projecten bedoelde gelden niet of onvolledig benut kunnen worden? 

Antwoord 2
De groenbanken en groenfondsen verstrekken op dit moment inderdaad 
minder groene leningen dan in andere jaren. Dit heeft verschillende oorzaken. 
Afgelopen jaren zijn de criteria van met name Groen label kassen aange-
scherpt omdat de sector zich zo snel ontwikkelt dat erg veel kassen aan de 
criteria konden voldoen, terwijl de regeling is bedoeld voor de echte 
koplopers. Met enige vertraging is dit nu te zien aan het aantal kassen die 
aan de huidige criteria voldoen. 
Daarnaast wordt er door de economische crisis door ondernemers op dit 
moment minder geïnvesteerd. 
Tegelijkertijd is er onder andere door de huidige lage spaarrente veel 
interesse van particulieren om geld in te leggen in de groenfondsen. 
Het gebruik van de regeling groenprojecten fluctueert regelmatig. Er is in die 
zin dan ook geen sprake van een vast bedrag in de markt dat voor groene 
projecten is bedoeld. 
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Vraag 3
Is het waar dat groenfinancieringen zich beperken tot de primaire sector en 
bijvoorbeeld niet mogen worden aangewend voor de financiering van 
biologische winkels, biologische restaurants et cetera? Zo ja, wat is de 
achtergrond van deze beperking? 

Antwoord 3
De Regeling groenprojecten is een investeringsregeling die is beperkt tot 
investeringen in vaste activa. Deze beperking heeft te maken met regels voor 
staatssteun van de Europese Commissie. Dit geldt voor alle categorieën in de 
regeling, dus ook voor de biologische landbouw. In de Regeling groenprojec-
ten is de gehele primaire biologische landbouw als categorie opgenomen en 
daarnaast de verwerking van biologische landbouwproducten voor zover het 
MKB-bedrijven betreft. Biologische winkels zijn buiten de regeling gelaten, 
omdat hun financieringsbehoefte vooral bestaat voor de handelsvoorraad en 
niet voor vaste activa. Daarnaast staat de Europese Commissie geen steun 
toe aan biologische winkels, omdat die als reguliere detailhandelsactiviteit 
worden beschouwd. 

Vraag 4
Is het waar dat een verruiming van de groenfinanciering overwogen wordt 
voor de primaire sector, waardoor bijvoorbeeld comfort class stallen, maatlat 
duurzame veehouderij (MDV) stallen en houderijsystemen met beperkte 
welzijnsvoordelen, zoals omschreven in het beter-leven-keurmerk, wel in 
aanmerking zouden kunnen komen voor groenfinanciering en biologische 
winkels en restaurants niet? Zo ja, acht u dit billijk en waarom? Zo nee, welke 
verruiming wordt dan nagestreefd? 

Antwoord 4
Met de voorliggende wijziging wordt inderdaad beoogd om zeer duurzame 
melkveestallen op te nemen als categorie. Ik wil graag benadrukken dat dit 
uitsluitend melkvee betreft en geen andere diergroepen. De criteria voor deze 
melkveestallen zijn passend bij de regeling en dus zeer ambitieus. Deze 
criteria zijn vastgelegd in de Maatlat duurzame veehouderij (MDV). De 
aanvullende criteria voor de regeling groenprojecten heb ik zelf laten 
opstellen en bevatten naast extra eisen voor ammoniakemissie en energiege-
bruik ten opzichte van de MDV veel aandacht voor dierenwelzijn en dierge-
zondheid. Zo stel ik onder andere weidegang en een ligplaats per dier 
verplicht. Ik ben dan ook van mening dat deze criteria leiden tot een zeer 
groot welzijnsvoordeel. 

Vraag 5
Bent u bereid in het kader van de crisis- en herstelmaatregelen ook biologi-
sche c.q. milieuvriendelijke bedrijven in de niet-primaire sector in aanmerking 
te laten komen voor groenfinanciering? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke 
termijn en wijze? 

Antwoord 5
Nee, dat ben ik niet van plan. Zie daarvoor mijn antwoord op vraag 3.  

Vraag 6
Bent u bereid bedrijven die investeren in de door het kabinet gewenste 
eiwittransitie in aanmerking te laten komen voor groenfinanciering? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 

Antwoord 6
Ik ben zeker bereid investeringen projecten op het vlak van eiwittransitie in 
aanmerking te laten komen voor groenfinanciering. Daarom heb ik bijvoor-
beeld ook de duurzame aquacultuur opgenomen als categorie in de regeling. 
Andere innovatieve projecten met een grote milieuverdienste kunnen via de 
categorie overige projecten (categorie k) in aanmerking komen voor 
groenfinanciering.  
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Vraag 7
Deelt u de mening dat het niet wenselijk is dat in tijden van kredietschaarste, 
banken te maken hebben met overliquiditeit op het gebied van groenfinancie-
ringen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u banken in staat 
stellen meer groene projecten te kunnen financieren? 

Antwoord 7
Enerzijds geef ik met deze gewijzigde regeling de banken veel nieuwe 
mogelijkheden om groenfinanciering aan projecten te verstrekken. Ik 
verwacht dan ook, mede op basis van uitlatingen van de banken, dat het 
aantal leningen snel zal kunnen aantrekken zodra de nieuwe regeling in 
werking treedt. Anderzijds is het aan de banken zelf om te beslissen of ze in 
een project willen stappen, aangezien er niet zoiets als een «recht op krediet» 
bestaat. 

Vraag 8
Deelt u de mening dat de groenfondsen en bijbehorende fiscale voordelen als 
doel hebben de financiering van milieuvriendelijke projecten te bevorderen 
en dat de procedures bij voorkeur geen vertragend effect zouden mogen 
hebben op milieuvriendelijke projecten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt 
u de procedures versnellen? 

Antwoord 8
Uiteraard deel ik deze mening. Begin 2009 was het proces voor wijziging van 
de Regeling groenprojecten inhoudelijk afgerond. Echter, voordat de regeling 
aan de Kamer kon worden voorgelegd, moest instemming van de Europese 
Commissie worden gekregen. Die procedure heeft onverwacht tot een 
ongekend groot aantal vragen geleid, waardoor de instemming pas eind 2009 
is verleend. Zodra de regeling in werking is getreden, zal een aanvraag voor 
een groenverklaring binnen 8 weken worden afgerond. 

Vraag 9
Deelt u de mening dat er een verkeerd signaal naar beleggers uitgaat, 
wanneer banken niet in staat blijken voldoende projecten te vinden voor hen 
toevertrouwde groene gelden, terwijl veel ondernemers hun milieuvriende-
lijke projecten nog steeds niet gefinancierd kunnen krijgen wegens het 
restrictieve reguliere kredietbeleid van de banken? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 9
Het is de verantwoordelijkheid van de banken zelf om een kredietaanvraag 
grondig te beoordelen omdat zij uiteindelijk ook verantwoordelijk zijn voor 
terugbetaling van de inleg van de spaarders en beleggers. Door de terugloop 
van investeringen gegeven de economische crises is echter het aantal 
kredietaanvragen voor nieuwe projecten (groen en niet-groen samen) 
afgenomen. Onder eenzelfde acceptatiebeleid als voor de crisis zouden 
daarom in absolute zin al minder projecten in aanmerking komen voor 
financiering. Echter, banken hebben hun acceptatiebeleid aangescherpt omdat 
de risico’s door de slechtere economische omstandigheden (voor zowel 
groene als niet-groene projecten) groter zijn dan voor de crisis. Hierdoor kan 
het gebeuren dat er minder groene projecten worden gefinancierd. Ik 
verwacht dat op het moment dat economisch herstel verder vorm krijgt dit 
vanzelf vermindert. Echter, economisch herstel betekent uiteraard niet dat elk 
groen project straks vanzelf financiering krijgt, omdat er – zoals aangegeven 
in het antwoord op vraag 7 – niet zoiets als een recht op krediet bestaat. 

Vraag 10
Deelt u de mening dat de prioriteit van het kabinet om te komen tot een 
duurzamer eiwitproductie en -consumptie ook tot uitdrukking zou moeten 
komen in het mogelijk maken van groenfinanciering voor elk project dat die 
transitie als voornaamste doelstelling heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op 
welke termijn en wijze wilt u dit realiseren? 

Antwoord 10
Zie mijn antwoord op vraag 6. 
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1861
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over de
toename van het gesleep met vee.
(Ingezonden 4 februari 2010)

1
Kent u bericht «Forse groei in
gevaarlijk gesleep met vee»?1

2
Is het waar dat de intensieve
veehouderij in Nederland meer
dieren dan ooit importeert en
exporteert? Zo ja, welke conclusies
verbindt u hieraan? Zo nee, waarom
niet en waar baseert u dat op?

3
Deelt u de mening dat de
toegenomen diertransporten een
potentiële bedreiging zijn voor de
dier- en volksgezondheid? Zo ja,
welke risico’s brengt het vele vervoer
van landbouwdieren, vaak ook over
lange afstanden, met zich mee? Zo
nee, waarom niet?

4
Hoe verhouden de toegenomen
diertransportbewegingen zich met de
aanbevelingen van de commissie
Wijffels uit 2001, namelijk dat er in
2010 geen veetransporten over grote
afstanden meer zouden voorkomen
en er geen veemarkten meer zouden
zijn?

5
Hoe verhouden zich de toegenomen
transportbewegingen met de

uitspraken die u deed tijdens het
algemeen overleg Nota «Duurzaam
Voedsel» op 27 januari 2010 toen u
aangaf dat de aanbevelingen van de
commissie Wijffels wel
geïmplementeerd zijn?

6
Welke aanbevelingen van de
commissie Wijffels zijn wel
geïmplementeerd, welke niet en op
welke termijn zal dat dan wel
gebeuren? Welke verklaring heeft u
ervoor dat negen jaar na het
omarmen van het rapport de
implementatie nog steeds niet gereed
is?

7
Deelt u de mening dat het wettelijk
beperken van de duur van
veetransporten tot maximaal twee
uur het gesleep met dieren en de
risico’s die dat met zich meebrengt,
danig zou verminderen?

8
Bent u van mening dat Nederland een
eigen verantwoordelijkheid heeft, in
termen van wetgeving, om een einde
te maken aan het gesleep van
levende dieren voor de export?

1 Leeuwarder Courant, 30 januari 2010.

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
10 maart 2010)

1
Ja.

2, 3, 4 en 7
De import en export van dieren zijn
de laatste jaren toegenomen. Het
overgrote deel van de export gaat
naar Duitsland en België.
Diertransporten, met name lange
transporten, kunnen een potentiëel
risico vormen voor met name de
diergezondheid en in mindere mate
de Volksgezondheid. De risico’s
betreffen voornamelijk de insleep van
dierziekten en de aantasting van het
dierenwelzijn.
In de kabinetsreactie op de nota
Wijffels heeft de toenmalige regering
aangegeven dat de internationale
ontwikkelingen het speelveld vormen
voor de nationale veranderingen. De
toenmalige regering heeft verder
aangegeven dat het tempo waarin de
transitie in Nederland tot stand kon
worden gebracht, sterk beïnvloed
werd door het tempo waarin in
Europees verband de verduurzaming
van de dierlijke sector kon worden
ingezet. Deze mening deel ik nog
steeds. In aanloop naar de
totstandkoming van de
Transportverordening heeft
Nederland gepleit voor een acht uur
transporttijdlimiet van slachtdieren.
Er was toen voor dit voorstel geen
meerderheid. Ik pleit nog steeds op
Europees niveau voor maximalisering
van lange transporten van
slachtdieren. Het eenzijdig opleggen
van een maximalisering van transport
voor alleen Nederlands grondgebied
is in Europese context niet mogelijk.
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5
U refereert aan mijn uitspraken
tijdens het overleg op 20 januari
jongstleden. Daar heb ik aangegeven
dat het rapport Wijffels werk in
uitvoering is, niet dat de
aanbevelingen geïmplementeerd en
daarmee afgerond zijn. Ook heb ik
aangegeven dat het rapport Wijffels
niet één-op- één aansluit op de
kabinetsreactie en -voornemens op
dat rapport.

6
De kabinetsreactie op het rapport
Wijffels van destijds bevat een aantal
lijnen waarlangs het
veranderingsproces van de dierlijke
sector is aangepakt. Door mij en mijn
voorganger is sindsdien in
EU-verband gewerkt aan een
hervorming van het GLB met de
afbouw van prijs- en interventiesteun,
verschuiving naar inkomenssteun,
aandacht voor de wijze van productie
en agendering van dierenwelzijn op
EU-niveau.
Daarnaast heb ik met onder andere
mijn nota’s over Dierenwelzijn,
Toekomstvisie Duurzame
Veehouderij, Duurzaam Voedsel en
Diergezondheid integrale
randvoorwaarden gesteld aan
dierenwelzijn en diergezondheid en
bevorder ik kwaliteitsbewust en
duurzaam consumeren, de kwaliteit
van het product, voedselveiligheid,
innovatie, ruimtelijke ordening en de
kwaliteit van het milieu.
Daarbij is een gedeelte van de inzet
relatief snel te implementeren.
Andere voornemens kosten meer tijd,
waaronder systeemwijzigingen of
voornemens die afhankelijk zijn van
steun en procesgang op EU-niveau.

8
De voorwaarden waaronder transport
van dieren plaatsvindt, worden met
name in Europees verband
vastgesteld. De nationale overheden
hebben vervolgens de
verantwoordelijk om deze te
implementeren en toe te zien dat
deze worden nageleefd.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over het aanpassen van uiers voor melkrobots (ingezonden 
11 februari 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 31 maart 2010) 

Vraag 1
Kent u het bericht «dierenartsen passen uier aan voor melkrobot»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat deze ingreep niet voorkomt in het ingrepenbesluit en dus 
wettelijk verboden is? 

Antwoord 2
Ja. Deze ingreep is niet toegestaan op grond van het Ingrepenbesluit. 
Een dierenarts mag over het algemeen echter wel een ingreep doen als daar 
een diergeneeskundige noodzaak toe is. In dit geval lijkt daar echter geen 
sprake van te zijn geweest. 

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten of de Algemene Inspectiedienst (AID) heeft opgetreden 
naar aanleiding van het bericht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze? 

Antwoord 3
Ja. De AID heeft, onder andere naar aanleiding van de publicatie van het 
betreffende artikel, nader onderzoek gedaan bij de betrokken dierenartsen-
praktijk. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er door dierenartsen 
speencorrecties zijn toegepast bij 7 melkkoeien. Aan de betrokken dierenart-
senpraktijk en de 3 veehouders is een officiële schriftelijke waarschuwing 
gegeven. Dit houdt onder andere in dat een volgende keer verbaliserend zal 
worden opgetreden. 

1 AGD.nl, 29 december 2009 
http://www.agd.nl/1092054/nieuws/artikel/dierenartsen-passen-uier-aan-voor-melkrobot.htm
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Om aan melkveehouders en dierenartsen duidelijk te maken dat deze ingreep 
bij het ontbreken van een diergeneeskundige noodzaak verboden is, zal de 
AID in de komende periode, in overleg met de KNMvD, door middel van 
handhavingscommunicatie aandacht besteden aan dit onderwerp. 

Vraag 4
Deelt u de mening dat de grenzen van het aanpassen van de dieren aan de 
wensen van de mens overschreden worden in gevallen zoals hier beschre-
ven? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4
Ja. Een van de ambities uit de Nota Dierenwelzijn (Kamerstukken II 2007/08, 
28 286, nr. 76) is dat het perspectief van het dier leidend is bij de inrichting 
van stallen en de bedrijfsvoering en dat gehouden dieren geen fysieke 
ingrepen ondergaan als gevolg van de wijze van het houden. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat waar overtredingen van het Ingrepenbesluit publiek 
worden, direct zou moeten worden opgetreden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
Per geval dient beoordeeld te worden of het gaat om overtreding van het 
ingrepenbesluit zonder duidelijke medische noodzaak. Indien dit het geval is, 
worden daartegen passende handhavende maatregelen genomen.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de gevolgen van een eventueel vervoersverbod 
(ingezonden 19 februari 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 22 maart 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Vervoersverbod moeilijker te overbruggen dan vroeger»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat een bedrijf per 100 aanwezige zeugen 75 vierkante meter 
noodruimte nodig heeft, en dat half gesloten of gesloten bedrijven maximaal 
65 vierkante meter per 100 zeugen nodig hebben? Zo ja, welke status hebben 
deze normen, en op basis van welke onafhankelijke onderzoeken of welke 
inzichten komt het varkenshouderijnetwerk Bedrijfsnoodplan op deze 
oppervlaktes? Zo nee, wat zijn dan de benodigde oppervlaktes? 

Antwoord 2
Het varkenshouderijnetwerk Bedrijfsnoodplan heeft de benodigde oppervlak-
tes berekend op basis van de verwachte aanwas per 100 zeugen gedurende 
een periode van zes weken en de gebruikelijke hokbezetting op een bedrijf. Er 
is geen wettelijke verplichting voor varkensbedrijven om een noodopvang te 
hebben. Als er gebruik gemaakt wordt van noodopvang gelden hiervoor wel 
de reguliere oppervlaktenormen zoals die vastgelegd zijn in het Varkensbe-
sluit. Het document dat is opgesteld door het varkenshouderijnetwerk 
Bedrijfsnoodplan is dus een handvat voor veehouders om te bepalen hoeveel 
ruimte zij aan noodopvang nodig hebben, het heeft geen wettelijke status. 

Vraag 3
Welke oppervlaktes acht u noodzakelijk als noodruimte in de melkveehoude-
rij, de vleeskalverbedrijven, de melkgeitenhouderij en de pluimveehouderij? 

1 Boerderij.nl, 10 februari 2010 http://www.boerderij.nl/1094874/Landbouw/Nieuws/
Vervoersverbod-moeilijker-teoverbruggen-dan-vroeger.htm
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Antwoord 3
In het beleidsdraaiboek mond-en-klauwzeer wordt aan veehouders het advies 
gegeven om een noodstalling te hebben in verband met het vervoersverbod 
voor gevoelige dieren (herkauwers en varkens). Voor deze noodstalling 
gelden de reguliere huisvestingsnormen, zoals opgesteld in het Varkensbe-
sluit en het Kalverenbesluit. In het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza is geen 
extra advies gegeven voor noodstalling, omdat overbevolking ten gevolge 
van een vervoersverbod in deze sector niet of in veel mindere mate speelt. 
Noodopvang is in principe alleen nodig waarbij relevante aanwas van dieren 
plaatsvindt. In veel sectoren is hiervan geen sprake. 

Vraag 4
Kunt u inzicht geven in of de huidige stallen aan de benodigde noodruimtes 
inderdaad beschikbaar hebben, en hoeveel bedrijven hier niet over beschik-
ken? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit spoedig te laten onderzoeken 
en de Kamer hierover te informeren? 

Antwoord 4
Het advies uit het beleidsdraaiboek is ten algemene bekend in de veehoude-
rij. 
Er is echter behoefte aan meer kennis over hoe dit in de praktijk vorm te 
geven. Daarom heeft genoemd netwerk met het bedrijfsnoodplan een aanzet 
daartoe gegeven. Ik ga ervan uit dat men met de adviezen beschreven in het 
bedrijfsnoodplan in de praktijk uit de voeten kan en men voor zes weken 
noodopvang 
kan zorgen als er een ziekte uitbreekt, zodat alle dieren op het bedrijf de juiste 
verzorging gegeven kan worden. Ik acht dit een verantwoordelijkheid van de 
sector zelf. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat, wanneer er onvoldoende noodruimte op bedrijven 
aanwezig is, dit in strijd is met de adviezen in het beleidsdraaiboek Klassieke 
Varkenspest waarin wordt gesteld: «een bedrijf dient er ten alle tijden 
rekening mee te houden dat het minstens zes weken voldoende huisvesting 
kan bieden, zonder dat afvoer van dieren mogelijk is2»? Zo ja, welke 
conclusies verbindt u hieraan? 

Antwoord 5
Als niet aan deze noodruimte wordt voldaan, is dat inderdaad in strijd met 
het advies in het beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest (KVP). Noodruimte 
is echter geen wettelijke vereiste, dus aan dit feit worden geen consequenties 
verbonden. Veehouders hebben natuurlijk wel een wettelijk vastgelegde 
algemene zorgplicht. Het is veehouders bekend dat bij een uitbraak van KVP 
het vervoer zes weken stilgelegd wordt en het is hun verantwoordelijkheid 
ervoor te zorgen dat de dieren in die zes weken goed verzorgd kunnen 
worden en niet in hun welzijn worden aangetast. 

Vraag 6
Is het waar dat, wanneer ondernemers niet genoeg investeren in noodruimte 
om ook bij een eventueel toekomstig vervoersverbod hun dieren te kunnen 
huisvesten, dit zou betekenen dat er weer gezonde dieren gedood zouden 
moeten worden tijdens een uitbraak van een dierziekte waarbij vervoersver-
boden afgekondigd worden? Zo ja, deelt u de mening dat dit zeer onethisch 
en onwenselijk is en ten alle tijden dient te worden voorkomen? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 6
Mijn beleid op het terrein van dierziektebestrijding is erop gericht om het 
doden van gezonde dieren waar mogelijk te voorkomen. Ik zal me daar hard 
voor maken, ook als tijdens een dierziektecrisis blijkt dat de bestaande 
noodopvang om wat voor reden dan ook onvoldoende is. Zo is in het 
beleidsdraaiboek KVP opgenomen dat varkens tijdens het vervoersverbod 
onder bepaalde voorwaarden van het bedrijf verplaatst zouden kunnen 
worden als dit uit oogpunt van welzijn noodzakelijk is. 

2 Beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest, versie 2.1, December 2007.
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Vraag 7
Deelt u de mening dat het zeker op megabedrijven van groot belang is dat er 
voldoende noodruimte is, ook gezien de conclusies van de Raad voor 
Dierenaangelegenheden3 waarin hij waarschuwt dat «Met betrekking tot de 
aangifteplichtige dierziekten (...) er in geval van familiebedrijven sprake is van 
een relatief grote kans op een relatief kleine ramp en op megabedrijven 
sprake is van een kleine kans op een absoluut heel grote ramp» en dat «In 
landbouwontwikkelingsgebieden waar veel grote bedrijven dicht bij elkaar 
liggen, (...) er daarom (...) een relatief grote kans is op een grote ramp met 
betrekking tot diergezondheid (is)»? 

Antwoord 7
Ja, ik ben van mening dat het op elk varkensbedrijf van belang is om 
voldoende noodopvang te hebben, ook op megabedrijven. 

Vraag 8
Bent u bereid op korte termijn beleid te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat 
alle veehouderijen genoeg noodruimte beschikbaar hebben? Zo ja, op welke 
wijze wilt u dit vormgeven en op welke termijn kan de Kamer dit tegemoet 
zien? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 8
Mijn beleid is er al op gericht om te zorgen dat varkensbedrijven voldoende 
noodruimte beschikbaar hebben, bijvoorbeeld door middel van het meefinan-
cieren van initiatieven uit de sector zoals het varkenshouderijnetwerk 
Noodopvang. Eén van de doelstellingen van het netwerk was om bedrijven 
attent te maken op de noodzaak van noodopvang. Het is volgens het netwerk 
niet noodzakelijk op bedrijven in noodopvang te voorzien, maar bedrijven 
moeten voorbereid zijn op vervoersverboden en noodopvang spoedig kunnen 
opzetten. Het netwerk wil dat bedrijven daar nu al over nadenken. Hierbij 
moet aandacht zijn voor welzijn, milieu, dierziektebestrijding en overlast 
richting de omgeving. InfoMil (een onderdeel van Agentschap NL) heeft 
hiervoor richtlijnen opgesteld voor de gemeentes.

3 Raad voor Dieraangelegenheden, 2008. Dierenwelzijn en diergezondheid op Megabedrijven 
in Nederland.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer over de vernietiging van de Raad van State van 
reconstructieplannen in Brabant (ingezonden 5 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (ontvangen 2 april 2010). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State waarin de 
Raad een streep haalt door een groot deel van de reconstructieplannen van 
het buitengebied in Brabant? Kent u de berichtgeving hierover?1 

Antwoord 1
Ik heb kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State en de 
berichtgeving hierover. De uitspraak heeft betrekking op die onderdelen van 
het reconstructieplan die bij de eerste zitting in 2007 niet door de Raad van 
State zijn goedgekeurd. Het overgrote deel van de reconstructieplannen staat 
niet ter discussie. De uitspraak van de Raad van State heeft voor de 
reconstructie in Brabant slechts beperkte consequenties. 

Vraag 2
Is het waar dat u het Brabantse plan, dat de Raad van State nu heeft 
vernietigd, heeft goedgekeurd op 12 augustus 2008?2 Zo ja, kunt u uiteenzet-
ten hoe het mogelijk is dat u een ondeugdelijk besluit heeft goedgekeurd? 

Antwoord 2
De minister van VROM en ik hebben op 12 augustus 2008 zeven correctief 
herziene reconstructieplannen goedgekeurd (artikel 17, lid 2, Reconstructiewet 
concentratiegebieden). Zoals opgenomen in de memorie van toelichting bij 

1 Omroep Brabant, 24 februari 2010 http://www.omroepbrabant.nl/?news/132482812/
Raad+van+State+haalt+streep+door+plannen+Brabants+buitengebied.aspx

2 Uitspraak Raad van State, zaaknummer 200807643/1/R1 http://www.raadvanstate.nl/
uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=
reconstructieplannen%20brabant&verdict_id=42559&utm_id=1&utm_source=Zoeken_
in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=
200807643/1/R1&utm_term=reconstructieplannen%20brabant
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de Reconstructiewet concentratiegebieden richthet besluit van de ministers 
zich op het garanderen van de «onderlinge samenhang tussen reconstructie 
en vigerend rijksbeleid, zoals deze samenhang in de rijksuitgangspunten en 
daarop gebaseerde bestuurlijke afspraken nader is gepreciseerd» (Kamerstuk-
ken II 1998/99, 26356, nr. 3 punt 4.4.2. Vanuit dit perspectief zijn de correctief 
herziene constructieplannen door ons goedgekeurd. 

Vraag 3
Deelt u de mening dat u onzorgvuldig bent geweest? Kunt u dit nader 
toelichten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3
Nee, zie het antwoord op vraag 2. 

Vraag 4
Zijn er nog meer besluiten die u in dit kader heeft goedgekeurd en die 
momenteel aangevochten worden bij de rechter of waar de rechter al 
negatief over heeft geoordeeld? 

Antwoord 4
Momenteel lopen er nog beroepen tegen de partiële herziening van het 
reconstructieplan Salland-Twente. Deze partiële herziening is op dezelfde 
wijze getoetst zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2. De partiële 
herziening is goedgekeurd op 19 augustus 2009. 

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten hoe het mogelijk is dat er meer landbouwontwikkelings-
gebieden binnen de door de provincie zelf vastgesteld grens van 500 meter 
van onder andere natuur, zijn aangewezen zonder een deugdelijke toelich-
ting? Welke conclusies verbindt u hieraan? 

Antwoord 5
Het opstellen van reconstructieplannen is een verantwoordelijkheid van de 
provincie. Voor beantwoording van deze vraag verwijs ik u daarom naar de 
provincie Noord-Brabant. 

Vraag 6
Kunt u uiteenzetten hoe het kan dat er zonder toelichting werd afgeweken 
van de 250 meter grens rond kwetsbare natuurgebieden? Wat concludeert u 
hieruit? 

Antwoord 6
Zie het antwoord op vraag 5. 

Vraag 7
Kunt u toelichten hoe het kan dat een landbouwontwikkelingsgebied overlapt 
met een grondwaterbeschermingsgebied? 

Antwoord 7
Zie het antwoord op vraag 5. 

Vraag 8
Ziet u naar aanleiding van deze uitspraak de noodzaak om andere reconstruc-
tieplannen nog eens tegen het licht te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
welke plannen zijn dat? Op welke manier en wijze bent u bereid deze tegen 
het licht te houden? 

Antwoord 8
Nee, zie mijn antwoorden op de vragen 1 en 2. 

Vraag 9
Welke partij had de bescherming van flora en fauna in de reconstructieplan-
nen moeten garanderen, waarom is dit in onvoldoende mate gedaan, en op 
welke wijze houdt u toezicht op deze processen? 
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Antwoord 9
Het opstellen van de reconstructieplannen is een verantwoordelijkheid van de 
provincie. De provincie maakt hierin een integrale afweging en heeft andere 
overheden en maatschappelijke organisaties, waaronder de Brabantse 
Milieufederatie, betrokken bij dit proces. Voor de rol van het Rijk verwijs ik u 
naar mijn antwoord op vraag 2. 

Vraag 10
Speelt de problematiek van het uitvoeren van het reconstructiebeleid ook in 
andere provincies waar de reconstructie uitgevoerd wordt? 

Antwoord 10
Zie antwoord op vraag 4. 

Vraag 11
Kunt u uiteenzetten hoever de reconstructie gevorderd is, hoeveel gelden er 
nog gereserveerd zijn voor de uitvoering hiervan, en welke knelpunten er 
spelen bij het uitvoeren van de reconstructie? 

Antwoord 11
De reconstructie van zandgebieden is als Rijksdoel opgenomen in de 
ILG-bestuursovereenkomsten. Hierover rapporteer ik jaarlijks de Tweede 
Kamer via een voortgangsrapportage. Ik verwijs u daarom naar de meest 
recente voortgangsrapportage ILG 2008, TK 2008–2009, 30 825, nr. 49. 

Vraag 12
Deelt u de mening dat de uitspraak van de Raad van State een nieuwe 
bevestiging is van het failliet van het reconstructiebeleid en dat de grote 
hoeveelheden belastinggeld die hiermee gemoeid zijn, dus eigenlijk worden 
verspild? Zo ja, bent u bereid het reconstructiebeleid te herzien? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord12
Nee, zie mijn antwoord op de vragen 1 en 2. 

Vraag 13
Bent u bereid de reconstructiegelden die nog beschikbaar zijn om te (laten) 
buigen naar een warme sanering van de veehouderij in deze gebieden, zodat 
de kosten voor natuurherstel, de vervuiling van bodem en grondwater en de 
effecten op het klimaat van de veehouderij niet nog verder oplopen en dat 
een daadwerkelijke start kan gemaakt worden met de aanpak van al deze 
problemen? 

Antwoord 13
Nee. 

Vraag 14
Is het waar dat de Provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat het 
landbouwbelang altijd zwaarder zal wegen dan het natuurbelang en dat de 
Raad van State mede naar aanleiding hiervan heeft moeten concluderen dat 
het besluit ondeugdelijk genomen is? Zo ja, hoe beoordeelt u deze uitspraak 
en welke consequenties verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 14
Nee, zie het antwoord op vraag 9.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer over bijenvolksterfte door onduurzame maïsteelt (ingezonden 
9 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (ontvangen 29 april 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Duurzame maïsteelt raakt steeds verder uit zicht»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Deelt u de mening van Dr. Van der Sluijs dat het inzetten van deflectoren op 
maïszaaimachines een «end-of-pipe» maatregel is en dat deze maatregel het 
probleem niet oplost? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2
Nee. Door het inzetten van deflectoren op maïszaaimachines, èn andere 
maatregelen gericht op het terugdringen van de hoeveelheid stofdeeltjes en 
de verwaaiing van dit stof, wordt de hoeveelheid werkzame stof (aanwezig op 
de stofdeeltjes) buiten het veld sterk teruggedrongen. De maatregelen volgen 
uit een aanpassing van de Europese plaatsingsrichtlijnen voor neonicotinoï-
den. 
De aanpassing is doorgevoerd na bijensterfte die in Duitsland, Frankrijk, Italië 
en Slovenië is opgetreden, als gevolg van directe blootstelling van bijen aan 
stof met daarin de werkzame stof clothianidine. Deze blootstelling werd 
veroorzaakt door een grote partij slecht gecoat zaad, en weersomstandighe-
den die dat jaar zodanig waren dat ten tijde van de maïszaai veel bijen 
voedsel zochten op bloeiende planten naast de maïsvelden. 

1 AGD.nl, 4 maart 2010 http://www.agd.nl/1096346/Opinie/Forum/Forum-artikel/Duurzame-
maisteelt-raaktsteeds-verder-uit-zicht.htm
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Vraag 3
Deelt u de analyse van Dr. Van der Sluijs dat een deflector de hoeveelheid gif 
die in het milieu komt niet verandert en dat gelet op de lange verblijftijd (tot 
2 jaar) van imidacloprid in het milieu het gif uiteindelijk toch in bijenvolken 
terecht komt en dat dat gecombineerd met het feit dat imidacloprid een 
CT-gif is waarvoor de Regel van Haber geldt2 vastgesteld moet worden dat 
het enige te verwachten effect van een deflector is dat de bijenvolken dan 
later aan chronische vergiftiging sterven in plaats van vlak na het zaaien aan 
acute vergiftiging (de «wet van behoud van ellende» zoals dit ook wel 
aangeduid wordt)? 

Antwoord 3
De deflectoren hebben tot doel verwaaiing van stof te voorkomen waardoor 
directe blootstelling van bijen aan giftige stoffen wordt voorkomen. 
De hoeveelheid stof wordt niet verminderd door het aanbrengen van 
deflectoren. Er worden echter tevens eisen gesteld aan het behandelde zaad: 
dit mag maximaal 0,75 g stof (hier wordt geen werkzamestof bedoeld) per 
100 000 zaden bevatten. Ook worden eisen gesteld aan het vullen van de 
zaaimachine: het eventueel aanwezige stof onderin de zaaizaadzak mag niet 
overgebracht worden in de zaaimachine. Hierdoor zal de hoeveelheid stof (en 
daarmee ook de hoeveelheid werkzame stof) die in het milieu terecht komt 
wel degelijk verminderen. 

Vraag 4
Deelt u de analyse dat neonicotinoïden een systeemverandering hebben 
veroorzaakt in de wijze waarop maïs verbouwd wordt, en dat hierdoor 
weliswaar minder kilo gif per hectare wordt gebruikt maar dat de feitelijke 
giftigheid per hectare voor honingbijen juist is toegenomen?3 Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 4
Nee. De continuteelt van maïs vindt reeds enkele decennia plaats. Imida-
cloprid als zaadbehandelingsmiddel voor maïs, is sinds 1995 op de markt. 
Bovendien wordt voor slechts een beperkt deel van het maïsareaal gebruikt 
gemaakt van met imidacloprid behandeld zaad (zie ook antwoord op vraag 
10). 

Vraag 5
Deelt u de mening dat in plaats van te investeren in «end-of-pipe» maatrege-
len waardoor de effecten slechts in tijd en ruimte worden verplaatst, men 
beter kan investeren in een bijvriendelijke maïsteelt en ontwikkeling van 
alternatieven voor neonicotinoiden? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u 
hier uitvoering aan geven? Zo nee, waarom niet? 

Antwooord 5
Het beleid is erop gericht voor elke teelt zoveel mogelijk gebruik te maken 
van geïntegreerde gewasbescherming. Daarin wordt niet alleen gekeken naar 
curatieve bestrijdingsmethoden zoals gewasbeschermingsmiddelen, maar ook 
naar teeltplan, rassenkeuze en preventieve en niet-chemische maatregelen. 
Behandeling van (maïs)zaad is een milieuvriendelijke methode van gewas-
bescherming. De hoeveelheid werkzame stof die in het milieu terechtkomt, is 
beperkt en bij de toelating van neonicotinoïden voor zaadcoating bij maïs is 
het effect op bijen beoordeeld en veilig bevonden. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat de suggesties van Dr. Van der Sluijs voor bijvriende-
lijke maïsteeltmethoden, zoals rotatieteelt waarbij wordt afgewisseld met 
andere gewassen of zelfs met meerjarige gewassen, waardevolle suggesties 
zijn om te komen tot een duurzame landbouw? Zo ja, bent u bereid deze 
mogelijkheden te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? 

2 Zie voor uitleg van de Regel van Haber bijCT-giffen http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102
3 Zie de figuur «Pesticides: Toxicity per bee» op http://www.bijensterfte.nl/nl/node/145
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Antwoord 6
Maïsteelt bevindt zich nu overwegend op melkveehouderijbedrijven met 
grasland en maïsteelt (beiden als veevoergewas), de maïsteelt is daarbij een 
continuteelt en geen rotatieteelt. Het verdient geen aanbeveling maïsteelt met 
grasland te roteren, in verband met de mineralen die vrijkomen bij het 
scheuren van grasland. Maïsteelt op akkerbouwbedrijven, bijvoorbeeld ten 
behoeve van de productie van biomassa, zal altijd onderdeel zijn van het 
(rotatie)teeltplan van het bedrijf. 

Vraag 7
Bent u, wellicht samen met universiteiten, bezig om duurzame systeeminno-
vatie voor de landbouw, waaronder de maïsteelt, te onderzoeken? Zo ja, 
welke onderzoeken lopen er en wanneer verwacht u de resultaten hiervan? 
Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit op de agenda te zetten? 

Antwoord 7
Het ministerie is uitgebreid bezig met duurzame systeeminnovaties op het 
gebied van akkerbouwgewassen. Zo is precisielandbouw een innovatie waar 
met technologie de hoeveelheid nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 
kan worden teruggebracht. 

Vraag 8
Welke voortgang is er geboekt in de onderzoeken die u heeft uitgezet naar de 
oorzaken van bijenvolksterfte? 

Antwoord 8
Het onderzoek is dit najaar opgestart, waarbij 2010 het eerste jaar is waarbij 
volop bemonsterd kan worden. De eerste resultaten daarvan zullen begin 
2011 beschikbaar zijn. 

Vraag 9
Kunt u de Kamer gegevens aanleveren over hoeveel imidacloprid-residue er 
terug te vinden is in stuifmeel en nectar dat door bijenvolken wordt verza-
meld in gebieden in Nederland waar het middel wordt toegepast? Zo nee, 
waarom heeft u dit niet laten meten en bent u bereid dit op korte termijn wel 
te doen? 

Antwoord 9
Nee, stuifmeel en nectar zijn in Nederland niet geanalyseerd op het gehalte 
aan imidacloprid. Het middel imidacloprid wordt niet gebruikt tijdens de 
bloeiperiode of middels een zaadcoating bij planten die bloeien. Enige 
uitzondering daarop is de zaadcoating bij maïs. Maïs wordt niet bevlogen 
voor nectar, maar kan wel bevlogen worden voor stuifmeel. 
Maïs heeft daarbij voor de bijen geen voorkeur, maar is tweede keus doordat 
het stuifmeel een lagere voedingswaarde heeft dan ander stuifmeel. Als er 
echter geen alternatief stuifmeel in de buurt beschikbaar is, is het mogelijk 
dat bijen stuifmeel van maïs verzamelen. In het lopende onderzoek zal er 
specifiek aandacht zijn voor hoge sterftecijfers bij imkers met veel maïs in de 
omgeving. 
Daarbij zal er gekeken worden naar de vitaliteit van de bijen op basis van het 
vitellogeninegehalte in de bij. Dit kan iets zeggen over de mogelijk eenzijdige 
voedingsstatus van de bijen. 

Vraag 10
Kunt u de Kamer gegevens aanleveren over de hoeveelheid imidacloprid die 
in Nederland jaarlijks is gebruikt en het aantal hectare waarop het is 
toegepast in de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 10
Het gebruik van imidacloprid voor maïszaadbehandeling is over de jaren 2005 
tot en met 2008 beperkt en zeer stabiel: op enkele procenten van het 
maïsareaal wordt in deze jaren met imidacloprid behandeld zaaizaad gebruikt. 
Vanwege de Wet economische mededinging zijn er beperkende regels over 
vrijgave van gebruiksgegevens van 2009 (die zijn pas volgend jaar beschik-
baar). Daarnaast wordt imidacloprid gebruikt als middel voor de behandeling 
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van bietenzaad, en als middel voor gewasbehandeling in met name de 
glastuinbouw en de fruitteelt. 

Vraag 11
Deelt u de mening dat naast de varroamijt en het afnemende stuifmeelaan-
bod door monoculturen ook het gebruik van middelen op basis van neonico-
tinoiden een van de belangrijkste oorzaken is voor de voortgaande 
bijenvolksterfte? 

Antwoord 11
Ik heb in mijn brief van 29 mei 2009 aangegeven dat er sprake is van een 
complex van factoren die de verhoogde bijensterfte veroorzaken. Daarbij heb 
ik de mogelijke oorzaken opgesomd, zijnde: 
• ziekten en parasieten, waaronder varroa-mijt en nosema; 
• achteruitgang van foerageermogelijkheden («dracht»), door intensivering 

van landbouw, achteruitgang van natuur en toename van de menselijke 
bevolking; 

• sterke vergrijzing en het hobbymatige karakter van de imkerij; 
• gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de globalisering en klimaats-

veranderingen. 

Vraag 12
Heeft u recente gegevens beschikbaar over de voortgaande bijenvolksterfte? 
Zo ja, hoeveel procent van de bijenvolken is recent verdwenen? Zo nee, 
waarom niet en wanneer verwacht u nieuwe gegevens naar de Kamer te 
kunnen sturen? 

Antwoord 12
In april 2010 komt het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NBC) met 
een rapportage en analyse vanuit de monitoring over de bijensterfte in de 
winters 2006/2007 t/m 2008/2009. 
De informatie over de winter 2009/2010 wordt in april en mei verzameld en 
is in geanalyseerde vorm pas op zijn vroegst eind dit jaar beschikbaar. 
Voor geïnteresseerden is het voortschrijdend resultaat van de elektronische 
aanmelding te volgen op www.beemonitoring.org van het NCB. 

Vraag 13
Bent u bereid om in navolging van ondermeer Italië4 een moratorium af te 
kondigen op het gebruik van neonicotinoiden? Zo ja, op welke termijn en 
wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 13
Nee. Incidenten met bijensterfte die onder meer in Italië zijn voorgekomen 
(de reden van de moratoria), hebben zich in Nederland niet voorgedaan. 
Door bovengenoemde maatregelen wordt de veiligheid van maïszaaimachi-
nes voor bijen en milieu nog verder verbeterd. Er is dus geen reden voor een 
moratorium.

4 Bijensterfte, oorzaken en gevolgen, 15 december 2009: «Italiaans moratorium op neonicoti-
noiden voor zaadbehandeling opnieuw verlengd» http://www.bijensterfte.nl/nl/node/216
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de bestrijding van Q-koorts, en de kosten en 
proportionaliteit daarvan (ingezonden 11 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 
8 april 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Vergoeding geruimde geiten kost LNV 25 miljoen euro»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat de vergoedingen voor de gedode geiten bijna 25 miljoen 
bedragen en klopt de berekening hiervan in het Agrarisch Dagblad? Zo nee, 
wat is het juiste bedrag? 

Antwoord 2
Op basis van 45 000 geruimde dieren (peildatum begin maart) bedragen de 
kosten in het kader van de bestrijding Q-koorts circa 23 miljoen euro voor de 
schadeloosstelling voor de geruimde dieren en voor de vergoeding van de 
inkomensverliezen aan de boeren ten gevolge van moeilijkheden bij het 
herbevolken van het bedrijf. Dat laatste bedraagt 100 euro per geruimd dier. 
De grondslag die het Agrarisch Dagblad heeft genoemd voor de vaststelling 
van de schadeloosstelling per dier is juist. De uitvoeringskosten worden naar 
huidige inzichten geraamd op 11 miljoen euro. Tot de uitvoeringskosten 
behoren de kosten van taxeren, ruimen, transport, destructie, crisiscentra, 
gebruiksgoederen, handhavingskosten Algemene Inspectiedienst (AID) en 
kosten van de Dienst Regelingen (DR) en de Voedsel en Waren Autoriteit 
(VWA). De kosten voor de vaccinatiecampagne, tankmelkmonitoring en 
onderzoek worden voor 2010 geraamd op circa 8 miljoen euro. 

1 AGD.nl, 2 maart 2010 
http://www.agd.nl/1096216/Nieuws/Artikel/Ruimen-kost-25-miljoeneuro.htm
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Vraag 3
Kunt u inzicht geven in de gemaakte kosten door de uitbraak van Q-koorts 
vanaf 2005 tot nu toe, en kunt u daarbij specifiek ingaan op de kosten van de 
humane gezondheidszorg, het testen van de melk en van de dieren, en de 
kosten die zijn gemaakt voor het massaal doden van de geiten? Zo nee, 
waarom niet en bent u bereid hier onderzoek naar uit te voeren? 

Antwoord 3
Zie beantwoording van vraag 2. De kosten genoemd in de beantwoording 
van vraag 2 zijn een zo goed mogelijke raming van de kosten in het 
veterinaire domein op basis van huidige inzichten. 

Vraag 4
Kunt u inzicht geven in de economische schade door arbeidsuitval van 
(chronische) Q-koortspatiënten? 

Antwoord 4
Dat is niet onderzocht. Zoals ook uit de meest recente gegevens van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt, is het niet 
eenvoudig om vast te stellen of mensen ziek zijn vanwege de Q-koorts of dat 
sprake is van andere ziekten met vergelijkbare ziekteverschijnselen. Ook al 
zijn antistoffen in het bloed aantoonbaar die wijzen op een doorgemaakte 
infectie door Q-koorts, dan is daarmee nog niet duidelijk of en wanneer die 
persoon de ziekte heeft opgelopen. Het relateren van arbeidsuitval aan 
Q-koorts is dan ook niet eenvoudig. 

Vraag 5 en 9
Kunt u inzicht geven in de bijdrage die de melkgeiten- en schapensector 
leveren aan de Nederlandse schatkist, via belasting en/of anderszins? 
Kunt u inzicht geven in de kosten voor de sector bij het opleggen van een 
fokverbod voor de melkgeiten- en melkschapensector voor het begin van het 
dekseizoen in 2009, en wat de gemiste belastinginkomsten zouden zijn 
geweest tot nu toe? 

Antwoord 5 en 9
In de periode 2006–2008 was het gemiddelde inkomen op de circa 400 
geitenbedrijven 25 000 tot 30 000 euro. Veel geitenbedrijven hebben recent 
geïnvesteerd hetgeen leidt tot relatief veel belastingaftrek. In de schapensec-
tor wordt het overgrote deel van de circa 1,3 miljoen dieren gehouden als 
neventak. Van deze inkomsten zijn geen gedetailleerde gegevens beschikbaar. 
Een fokverbod was toen niet aan de orde. 

Vraag 6
Hoeveel mensen hebben van uw ministerie een brief gekregen die hen 
informeert dat zij binnen 5 km van een besmet bedrijf wonen? 

Antwoord 6
Omwonenden binnen een straal van 5 km rondom een besmet bedrijf 
ontvangen een brief van minister Klink en mijzelf, waarin ze op de hoogte 
worden gesteld van de besmetting. 
Daarbij ontvangen ze ook een overzicht van veelgestelde vragen. Hierin wordt 
ook gewezen op de mogelijkheid vragen te stellen bij Postbus 51. Tot nu toe 
hebben wij een brief gestuurd naar ruim één miljoen huishoudens. 

Vraag 7
Is het waar dat rond de 80% van de geitenhouders en hun gezinnen en 2,4% 
van de Nederlandse bevolking besmet is met Q-koorts?2 Zo nee, wat zijn de 
juiste percentages? 

Antwoord 7
Deze waarden zijn juist. Het zijn tussentijdse resultaten van twee studies naar 
Q-koorts. 

2 AGD.nl, 25 februari 2010 
http://www.agd.nl/1095903/Nieuws/Artikel/Gros-geitenhouders-Q-koortsbesmet.htm
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De gegevens zijn op zich niet verrassend. De ziekte is al sinds eind jaren 
vijftig in Nederland, maar op laagendemisch niveau in de algemene 
bevolking. 

Vraag 8
Kunt u inzicht geven in het aantal mensen dat besmet is met Q-koorts in de 5 
km zone rond de besmette bedrijven en het aantal buiten de 5 km zone? 

Antwoord 8
Van alle Q-koortsmeldingen in 2009 woonde 59% binnen de 5-km-zone van 
een tankmelkpositief bedrijf. De incidentie van humane ziektegevallen is veel 
lager buiten de zone van 5 km. 

Vraag 10 en 11
Deelt u de mening van de heer Coutinho3 dat de unieke uitbraak van Q-koorts 
in Nederland is te wijten aan een verandering in het systeem, namelijk een 
snelle groei en intensivering van de sector, waar bij veel dieren bij elkaar 
staan, dicht bij veel woningen? Zo nee, waarom niet? 
Deelt u de mening dat de veehouderij, met de melkgeitensector voorop, 
drastisch hervormd moet worden, niet in het minst in het kader van de 
geplande bezuinigingen? 

Antwoord 10 en 11
Met de heer Coutinho zijn wij van mening dat het unieke karakter van de 
Nederlandse Q-koortsuitbraak gerelateerd kan worden aan het unieke karakter 
van de Nederlandse geitensector. 
De Q-koortsproblemen in de geitensector worden bestreden door het huidige 
maatregelenpakket inclusief de eerder met uw Kamer besproken vaccinatie-
strategie.

3 Nieuwslicht, 27 februari 2010.
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2533 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de voorgenomen 
teelt van gentech-aardappels door BASF (ingezonden 11 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (ontvangen 25 mei 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, 
vergaderjaar 2009–2010, nr. 2175. 

Vraag 1
Kent u het bericht «Gentech-aardappel voor de kweeksector»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het voornemen van BASF om de genetisch gemanipuleerde 
aardappel Amflora te telen als pootgoed? 

Antwoord 2
De Europese Commissie heeft een beschikking afgegeven om de Amflora-
aardappel tot de Europese markt toe te laten. Daarmee is de teelt van de 
aardappel ook als pootgoed toegestaan. De verwerking van de Amflora-
aardappel kan bijdragen aan een verminderd gebruik van energie en 
chemische stoffen in de aardappel-zetmeelindustrie. Nederland heeft in de 
Landbouwraad van juli 2007 voor toelating van de aardappel voor teelt 
gestemd. Voor de redenen en achtergronden hierbij verwijs ik naar de 
antwoorden op de vragen (ingezonden op 8 maart 2010) van het lid Polder-
man over hetzelfde onderwerp. 

Vraag 3, 4, 5, 6 en 7
Deelt u de mening dat het in Nederland telen van deze gentech-aardappel de 
gangbare en de biologische pootgoedsector bedreigt, omdat het nagenoeg 
onmogelijk is om de ketens uit elkaar te houden en vervuilingen te 
voorkomen? 

1 Trouw, 9 maart 2010.
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Deelt u de mening dat een eventuele vervuiling van de gangbare en 
biologische aardappels desastreuze effecten kan hebben, temeer omdat de 
aardappels niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, en omdat zij een 
gen bevatten dat resistent is tegen antibiotica? 
Is het waar dat Nederland een van de grootste pootgoedexporteurs van de 
wereld is en dat de Nederlandse aardappels de hele wereld over gaan? Zo ja, 
deelt u de mening dat het nemen van risico’s op vervuiling met gentech-
aardappels onverantwoord is? 
Deelt u de zorg dat het telen van gentech-aardappels een negatief effect kan 
hebben voor het imago van de Nederlandse pootgoedsector? Zo nee, 
waarom niet? 
Deelt u de mening dat het belangrijk is om onze gangbare en biologische 
aardappeltelers te beschermen tegen ongewenste vervuiling van gentech-
aardappels? Zo ja, op welke wijze wilt u dit doen? 

Antwoord 3, 4, 5, 6 en 7
Ik acht het niet waarschijnlijk dat de eventuele teelt in Nederland van de 
Amflora-aardappel negatieve effecten zal hebben voor de conventionele en 
biologische aardappelpootgoedsector. In de vergunning zijn verplichte 
maatregelen op het gebied van teelt en afzet opgenomen om aanwezigheid 
van de Amflora-aardappel in de diervoeder- en voedselketen te voorkomen. 
Deze verplichte maatregelen zullen worden opgenomen in de contracten 
tussen de vergunninghouder BASF en telers en verwerkers van de aardappel. 
Daarnaast hebben betrokken partijen in Nederland afspraken gemaakt voor 
een goede co-existentie tussen conventionele, biologische en ggo-teelten, 
waaronder de aardappelteelt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verorde-
ning van het productschap Akkerbouw. Bovendien is de aardappel een gewas 
dat van nature weinig risico met zich meebrengt voor wat betreft de 
verspreiding in het milieu of uitkruising. Gelet op de voornoemde verplichte 
maatregelen, de co-existentieafspraken en het beperkte risico van uitkruising 
bij het aardappelgewas zijn nadelige effecten voor de conventionele 
en de biologische pootgoedsector niet waarschijnlijk. 

Een beperkte vermenging kan echter nooit uitgesloten worden. Daarom wordt 
met het besluit van de Europese Commissie een onvoorziene en technisch 
onvermijdbare aanwezigheid tot 0,9% toegestaan in diervoeders en levens-
middelen. Op grond van de EU-verordening inzake biologische productie 
mogen biologische producten ook tot 0,9% in de EU toegelaten ggo’s 
bevatten. De EFSA heeft in november 2006 een positieve risicobeoordeling 
gegeven over de veiligheid van de Amflora-aardappel voor mens, dier en 
milieu. Voor wat betreft de risicobeoordeling van het antibioticaresistentie-
gen, verwijs ik naar de brief die de toenmalige minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) mede namens mij en de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 1 april 2008 aan uw Kamer heeft 
gestuurd (TK-stuk 27428, nr.104) en de antwoorden op de vragen van het lid 
Polderman over hetzelfde onderwerp. 
De Nederlandse aardappelpootgoedsector is een innovatieve sector die een 
belangrijk deel van de productie exporteert. De sector is in staat om 
technieken op zodanige wijze te adopteren en te adapteren dat zijn innova-
tieve en toonaangevende karakter in binnen- en buitenland behouden blijft. Ik 
heb er vertrouwen in dat de sector de ggo-technologie, net als andere nieuwe 
veredelingstechnieken, op zijn merites beoordeelt. 

Vraag 8
Bent u bereid de teelt van de Amflora-aardappel in Nederland te verbieden? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 8
Nee, Nederland heeft in de Landbouwraad van juli 2007 voor toelating 
gestemd van de teelt van de Amflora-aardappel in de EU. Zoals bekend zet 
Nederland zich sinds voorjaar 2009 in om Europese lidstaten de bevoegdheid 
te geven om de teelt van in de EU toegelaten ggo’s op nationaal niveau te 
reguleren. 
De Commissie heeft, gelijktijdig met de aankondiging van de toelating van de 
Amflora, aangekondigd om in de zomer met een voorstel te komen dat dit 
mogelijk moet maken. Op dit moment is dit echter nog niet mogelijk. 
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Bovendien zie ik in het specifieke geval van de Amflora-aardappel geen 
nieuwe redenen (veiligheid of anderszins) om de teelt in Nederland te 
verbieden. 
Overigens zal de eventuele teelt van de Amflora-fabrieksaardappel geen grote 
vlucht nemen in Nederland. Amflora is namelijk onvoldoende resistent tegen 
de wratziekte en mag daarom niet in het Nederlandse fabrieksaardappelge-
bied worden geteeld. 

Toelichting 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid 
Polderman (SP), ingezonden 8 maart 2010 (vraagnummer 2010Z04147).
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2330 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over 
dierexperimenten voor onderzoek naar methaanproductie in de pens van 
herkauwers (ingezonden 11 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ontvangen 26 april 
2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2139. 

Vraag 1 en 2
Kunt u uiteenzetten wie het door u gefinancierde onderzoek gaat uitvoeren 
naar mogelijkheden om via ander krachtvoer de methaanproductie in de pens 
van herkauwers te verminderen? Hoeveel geld hebt u uitgetrokken voor deze 
onderzoeken?1 

Kunt u uiteenzetten hoe het onderzoek naar de vermindering van methaanuit-
stoot door herkauwers wordt uitgevoerd, hoeveel dieren erbij betrokken zijn 
en welke onderzoeksmethoden er worden toegepast? 

Antwoord 1 en 2
Het innovatieprogramma «Verminderen methaanemissie in de landbouw» 
heeft als doel om de kennis over de emissies van broeikasgassen vanuit de 
diervoeding te vergroten. Het onderzoeksbudget dat door de overheid wordt 
besteed aan dit programma is 6 miljoen euro. Het bedrijfsleven zal daar nog 
5 miljoen euro aan toevoegen. Het onderzoeksprogramma loopt over de 
periode van 2010 tot 2014 en heeft drie thema’s. Het eerste thema is een 
fundamenteel onderzoeksprogramma waarbij fundamentele wetenschappelijk 
vragen worden beantwoord over hoe pensprocessen werken. Hiervoor zullen 
dierproeven nodig zijn, om modellen te kunnen valideren. Het tweede thema 
is een kennisverspreidingsprogramma. De kennis over broeikasgassen in de 
primaire sector is nog beperkt. In een netwerk van vooruitstrevende boeren 
worden maatregelen voor terugdringing van methaan getest, zodat het 
zichtbaar wordt dat methaanreducties mogelijk zijn. Ten slotte wordt er 
gewerkt aan een instrument dat overheid en ondernemers de mogelijkheid 
geeft om de methaanemissie op bedrijfsniveau te monitoren. 

1 Boerderij, L. Tholhuijsen, 9 februari 2010, p. 29.
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Dit instrument helpt de overheid en de sector om de reductie van de 
methaanemissie, waarvoor getekend is in Schoon en Zuinig, te halen. De 
precieze invulling van het innovatieprogramma moet nog plaatsvinden. 
Daarom is niet aan te geven welke methoden worden toegepast en hoeveel 
dieren er betrokken zijn. 

Vraag 3
Kunt u toelichten of voor dit onderzoek naar methaanuitstoot bij koeien een 
aanvraag is ingediend bij een Dierexperimentencommissie (DEC)? Zo ja, wat 
waren de afweging die geleid hebben tot een positief DEC-advies? Kunt u de 
aanvraag en het advies van de DEC naar de Kamer zenden? 

Antwoord 3
Nee, er is nog geen aanvraag bij een dierexperimentencommissie ingediend, 
aangezien nog niet duidelijk is welk instituut dit onderzoek gaat uitvoeren. 

Vraag 4, 5 en 6
Bent u van mening dat onderzoek naar vermindering van methaanuitstoot 
door herkauwers gericht is op het belang van de gezondheid of de voeding 
van de mens? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Bent u van mening dat onderzoek naar de vermindering van methaanuitstoot 
is gericht op het belang van de gezondheid of voeding van het dier? Zo ja, 
kunt u dat toelichten? 
Hoe beoordeelt u het maatschappelijk belang van onderzoek naar verminde-
ring van methaanuitstoot via voeraanpassingen, terwijl er via een krimp van 
de veestapel reeds een oplossing voor de vermindering van methaanuitstoot 
voorhanden is? 

Antwoord 4, 5 en 6
Het innovatieprogramma «Verminderen methaanemissie in de landbouw» is 
erop gericht om de effecten van veehouderij op het klimaat te beperken. 
Gezondheid van mens en dier zijn zeer belangrijke randvoorwaarden waar 
aan oplossingsrichtingen in het onderzoek worden getoetst. Een verminde-
ring van de uitstoot per koe of per liter melk is nodig om te komen tot de 
doelstellingen die verwoord zijn in het convenant Schone en Zuinige 
agrosectoren. Kennis van pensprocessen is essentieel om te komen tot een 
veehouderij die minder methaan uitstoot, zowel nationaal als internationaal. 

Vraag 7
Kunt u uiteenzetten hoe het, gelet op het bovenstaande, mogelijk is dat een 
veevoerfabrikant in samenwerking met Wageningen Universiteit zogenaamde 
«kijkgaten» mag aanbrengen in levende koeien om ontwikkelingen in de pens 
te kunnen volgen?2 Hoe verhoudt dit onderzoek zich naar uw oordeel tot de 
beperkingen die in de Wet op de dierproeven aan dergelijke experimenten 
worden gesteld, in het bijzonder in de artikelen 2, lid 2 en 10, lid 1? 

Antwoord 7
De Wet op de dierproeven stelt in artikel 2, lid 2 dat een vergunning voor de 
in de wet omschreven doelen (artikel 1, lid 1, a-c) alleen kan worden 
afgegeven voorzover de proeven direct of indirect gericht zijn op het belang 
van de gezondheid of de voeding van mens of dier. 
Dierproeven met het doel een antwoord te verkrijgen op een wetenschappe-
lijke vraag (artikel 1, lid 1, e) hoeven niet direct of indirect gericht te zijn op 
het belang van de gezondheid of voeding van mens of dier. De afweging 
tussen het belang van het onderzoek en het ongerief voor het dier, moet 
worden gemaakt door de Dierexperimentencommissie (artikel 10, lid 1). 

Vraag 8
Welke relatie heeft het door u gefinancierde onderzoek tot het genoemde 
onderzoek van veevoerfabrikant Promivi en Wageningen Universiteit? Gaat 
het om hetzelfde onderzoek? Zo ja, waarom financiert u onderzoek van 
marktpartijen met een groot eigen financieel belang? Zo nee, waarom is er 
extra onderzoek nodig volgens u? 

2 Trouw, 22 december 2007 http://www.trouw.nl/groen/article1532188.ece/
Klimaatverandering___Methaan-uitstoot_koe_aangepakt_.html
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Antwoord 8
Het onderzoek dat Provimi heeft uitgevoerd, richtte zich ook op de uitstoot 
van methaan uit de pens van de koe. Het huidige innovatieprogramma is 
aanvullend en breder. Het innovatieprogramma zorgt voor nieuwe kennis en 
een brede publieke toepassing, gericht op het beperken van methaanemissie 
per kilogram melk. Het richt zich niet alleen op additieven aan krachtvoer, 
maar op adviezen voor het totale rantsoen. Daarnaast wordt er gewerkt aan 
kennisverspreiding in de praktijk en het ontwikkelen van een indicator, die 
voor de overheid grote waarde kan krijgen. 
Het onderzoek wordt voor 50% door de diervoeder- en zuivelsector gefinan-
cierd, het maatschappelijke belang om te komen tot reductie van broeikasgas-
sen, rechtvaardigt het om als overheid hieraan bij te dragen. Zeker omdat er 
geen financiële winst te behalen valt uit reducties van broeikasgassen uit de 
veehouderij. 

Vraag 9
Worden voor het door u gefinancierde onderzoek eveneens ingrepen 
uitgevoerd op de betrokken dieren, zoals de genoemde kijkgaten? Zo ja, 
welke ingrepen zijn dat? 

Antwoord 9
Het is momenteel nog niet duidelijk hoe het onderzoek uitgevoerd zal gaan 
worden, maar het gebruik van fistelkoeien wordt niet uitgesloten. 

Vraag 10
Kunt u toelichten welke andere dierexperimentele onderzoeken de afgelopen 
jaren in Nederland hebben plaatsgevonden die gericht zijn op aanpassingen 
van of toevoegingen aan het voer van (landbouw)dieren? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 10
Dierexperimentele onderzoeken gericht op aanpassingen van of toevoegingen 
aan diervoeders, worden niet als zodanig geregistreerd. Derhalve zijn deze 
cijfers niet beschikbaar. Wel is bekend het aantal dieren dat is gebruikt voor 
onderzoek naar de schadelijkheid van toevoegingen aan diervoeders. 
In 2008 waren dat: 177 ratten en 162 varkens; in 2007: 2.273 ratten en 
132 varkens; en in 2006: 1 rat, 97 konijnen, 48 runderen en 384 kippen.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over een inval bij een varkenshouderij in verband met het 
overtreden van milieuvoorschriften (ingezonden 11 maart 2010).

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Justitie (ontvangen 19 april 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Inval bij varkenshouderij in Lierop»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat er vandaag een grote controle plaats heeft gevonden bij een 
varkenshouderij in Lierop? 

Antwoord 2
Ja. 

Vraag 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Waarom en op basis van welke informatie is deze controle gestart? 
Kunt u uiteenzetten wat de precieze verdenkingen tegen deze varkenshouder 
zijn?
Is het waar dat de betreffende varkenshouderij wordt verdacht van het 
overtreden van de milieuvoorschriften? Zo ja, kunt u toelichten om welke 
milieuvoorschriften het dan gaat?
Is het waar dat de betreffende varkenshouderij wordt verdacht van het 
overtreden van de mestverwerkingsregels?
Kunt u uiteenzetten welke situatie er ten grondslag ligt aan wat in de 
berichtgeving wordt aangeduid als «gerommeld met de mestverwerking»?
Kunt u uiteenzetten of er op het bedrijf ook overtredingen van dierenwelzijns-
normen zijn geconstateerd? Zo ja, welke normen werden hier overtreden? Zo 
nee, is hierop wel gecontroleerd bij de genoemde inval? 

1 De Pers, 9 maart 2010 
http://www.depers.nl/binnenland/461310/Inval-bij-varkenshouderij-in-Lierop.html
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Antwoord 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vanaf juni 2007 heeft de provincie Noord-Brabant bij milieucontroles 
vastgesteld dat de varkenshouderij te Lierop in strijd handelde met milieure-
gelgeving. Mede naar aanleiding hiervan heeft het Functioneel Parket van het 
Openbaar Ministerie besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. 
Voorts was er aanleiding om een bestuursrechtelijk onderzoek in te stellen, 
waarbij onder meer de provincie Noord-Brabant, de gemeente Someren, het 
Waterschap Aa en Maas, de Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit 
en de vreemdelingenpolitie zijn betrokken.
Gedurende deze onderzoeken kan ik niet ingaan op hetgeen waarvan 
betrokkenen precies worden verdacht. 

Vraag 9
Kunt u inzicht geven in welke sancties deze varkenshouderij opgelegd kunnen 
worden? 

Antwoord 9
Op grond van het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische 
delicten kunnen sancties worden opgelegd als een (voorwaardelijke) 
geldboete, een (voorwaardelijke) gevangenisstraf, een werkstraf of een 
(voorwaardelijke) stillegging van het bedrijf. Op grond van de Meststoffenwet 
en de Algemene wet bestuursrecht kunnen sancties worden opgelegd als een 
bestuurlijke boete, (een last onder) bestuursdwang en een (last onder) 
dwangsom. 

Vraag 10
Kunt u uiteenzetten of het de eerste keer is dat deze varkenshouderij verdacht 
wordt van wetsovertredingen? Zo nee, hoe vaak zijn er tegen deze persoon 
verdenkingen geweest, en hoeveel veroordelingen zijn daaruit voortgevloeid, 
met welke bijbehorende sancties? 

Antwoord 10
Bij het desbetreffende varkenshouderijbedrijf zijn in het verleden herhaaldelijk 
overtredingen van de Meststoffenwet en de Gezondheid- en welzijnswet voor 
Dieren (GWWD) geconstateerd. Tijdens een eerdere controle op de naleving 
van de milieuregelgeving zijn overtredingen geconstateerd. 
Uit privacyoverwegingen worden verder geen uitspraken gedaan over de 
strafrechtelijke achtergrond van individuele personen. 

Vraag 11
Kunt u uiteenzetten hoe wordt gewaarborgd dat deze varkenshouderij zich in 
de toekomst wel aan de regels houdt? 

Antwoord 11
In de toekomst zal het betrokken bedrijf onder de aandacht van de samenwer-
kende toezichthouders blijven staan.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over het bericht dat Nederland 18,4 miljoen aan Brussel moet 
terugbetalen vanwege fouten in de controle en registratie (ingezonden 
19 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Financiën (ontvangen 9 april 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Nederland moet ruim 18 miljoen terugbetalen»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat Nederland 18,3 miljoen euro moet terugbetalen aan Brussel? 
Zo nee, wat is dan het correcte bedrag? 

Antwoord 2
Ja. Het gaat om precies te zijn om een bedrag van 18,226 miljoen euro. 

Vraag 3
Is het waar dat 10,4 miljoen euro terugbetaald moet worden omdat er te 
weinig controle is uitgevoerd op verstrekte exportrestituties? Zo ja, kunt u 
inzicht geven welke exportrestituties dit betreft, voor welke producten die 
verstrekt zijn en hoe het kon gebeuren dat er wel exportrestituties verstrekt 
zijn, maar dat er te weinig is gecontroleerd? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3
Ja. De tekortkoming is terug te voeren op het niet correct toepassen van de 
EU-regelgeving over het minimum aantal uit te voeren substitutiecontroles in 
de jaren 2003 en 2004. 
Op grond van artikel 10 van Verordening 2090/2002 moeten douanekantoren 
van uitgang substitutiecontroles verrichten van uitvoerrestitutiegoederen die 
de Gemeenschap verlaten, indien deze bij een ander douanekantoor ten 
uitvoer zijn aangegeven en niet door de douane zijn verzegeld. Daarmee 

1 AGD.nl, 16 maart 2010 
http://www.agd.nl/1097064/Nieuws/Artikel/Nederland-moet-ruim-18-miljoen-terugbetalen.htm
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wordt gecontroleerd of tijdens het vervoer naar het douanekantoor van 
uitgang geen verwisseling heeft plaatsgevonden. 
Substitutiecontroles zijn algemene controles, die niet gericht zijn op 
specifieke productcategorieën. 

Vraag 4
Hoe is de controle op exportrestituties georganiseerd, zowel in de tijd 
waarover nu is geconstateerd door de Europese Commissie dat er te weinig 
controle zou zijn, als in de huidige situatie? Welke veranderingen zijn er 
sindsdien doorgevoerd? 

Antwoord 4
Bij restitutiecontroles wordt, op het moment van het indienen van de 
uitvoeraangifte, bij het exporterende bedrijf of op het douanekantoor van 
uitvoer gecontroleerd of de goederen die worden ingeladen, overeenstem-
men met de goederen vermeld in de aangifte. De goederen worden vervol-
gens getransporteerd naar het douanekantoor van uitgang. Daar vinden 
zegelcontroles plaats, om te bekijken of de verzegeling die is aangebracht 
door de douane of het exporterend bedrijf nog intact is. 
Voor alle vormen van controles zijn in de Europese wetgeving minimumnor-
men vastgesteld. De grootste wijzigingen in de laatste jaren hebben 
betrekking op de introductie van de zegelcontroles, de verplichting tot 
risico-analyse voorafgaand aan de controles en de hoogte van de minimum-
normen. 

Vraag 5
Welke exportrestituties worden er momenteel verstrekt, welk bedrag was hier 
in 2009 mee gemoeid en welk bedrag verwacht u in 2010 hieraan te 
besteden? 

Antwoord 5
Momenteel worden er door de EU in Nederland restituties uitbetaald voor 
broedeieren, eendagskuikens, bepaalde eiproducten, rundvlees, fokvaarzen, 
bepaalde slachtpluimveeproducten, bepaalde verwerkte producten varkens-
vlees en bepaalde verwerkte producten rundvlees. Voor de meeste producten 
gaat het om een beperkt aantal bestemmingen waarvoor restituties kunnen 
worden aangevraagd. 
In begrotingsjaar 2009 werd door de EU in Nederland voor in totaal 103,9 
miljoen euro aan restituties uitbetaald. Een belangrijk deel daarvan was 
bestemd voor melk en zuivelproducten (70 miljoen euro). Voor 2010 wordt 
een substantieel lager bedrag verwacht, aangezien voor de meeste produc-
ten, waaronder melk en zuivelproducten, de restituties inmiddels op nul zijn 
gezet. 

Vraag 6 
u garanderen dat er nu wel afdoende gecontroleerd wordt op de verstrekte 
exportrestituties? 

Antwoord 6
Ja, zie vraag 4. 

Vraag 7
Is het waar dat Nederland bijna 7 miljoen euro aan dierpremies moet 
terugbetalen? Zo nee, wat is dan het juiste bedrag? 

Antwoord 7
Ja. 

Vraag 8
Is het waar dat dit terugbetaald moet worden omdat de registratie van 
runderen niet in orde is bevonden? Zo ja, wat was hier het probleem, hoe 
heeft dit kunnen ontstaan? Is dat probleem momenteel naar tevredenheid 
opgelost? 
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Antwoord 8
Nee. De financiële correctie is opgelegd omdat er tekortkomingen zaten in de 
controles op de slachtpremieregelingen in de jaren 2003 en 2004. Voor 
premiejaar 2005 waren voldoende corrigerende maatregelen door LNV 
genomen waardoor er voor dat jaar geen korting is opgelegd. 

Vraag 9
Verwacht u dat Nederland in de toekomst nog meer geld zal moeten 
terugbetalen aan Brussel door nalatigheid van de kant van het ministerie? Zo 
ja, om welke bedragen zou dit kunnen gaan en wat zouden de redenen 
hiervoor kunnen zijn? 

Antwoord 9
De uitvoering van het GLB geschiedt door de betaalorganen in de 27 
lidstaten. 
De Europese Commissie controleert periodiek door middel van zogenaamde 
audits op de uitvoering van de betalingen door de lidstaten. Gelet op de aard, 
omvang en complexiteit van GLB-betalingen, zijn geschillen met de Europese 
Commissie over de juiste uitvoering nooit helemaal te voorkomen. Dit kan 
ertoe leiden dat de Europese Commissie een correctie oplegt. Alle lidstaten 
worden op die manier gecorrigeerd.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer over onderzoeken in het kader van de voortgaande 
bijenvolksterfte (ingezonden 1 april 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (ontvangen 12 mei 2010). 

Vraag 1
Kent u de berichten «Bijenrapport voor Verburg staat vol fouten1» en 
«Alterra- rapport «De betekenis van openbaar groen voor bijen» moet van 
tafel2»? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het rapport «De betekenis van openbaar groen voor bijen» 
dat Alterra in opdracht van u heeft geschreven? 

Antwoord 2
Goed. Het rapport geeft antwoord op de vraag of gemeenten bij hun 
groenbeheer en -beleid rekening houden met de betekenis van openbaar 
groen voor de dracht van bijen. 

Vraag 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13
Hoe beoordeelt u de kritiek van Dr. Koster dat de drachtplantenlijsten veel 
onjuiste informatie bevatten, zoals fouten over het stuifmeel- en nectar-
gehalte van de bloemen en fouten in de classificering van planten, en dat de 
lijst in het rapport geen afspiegeling is van de toepassing van vaste planten 
in de openbare ruimte in Nederland en in de ons omringende landen? 
Deelt u de mening dat het een ernstige omissie is dat in het rapport alleen 
over grazige vegetaties (bermen) wordt gesproken, en niet over houtige 
beplantingen (bosplantsoen), ruigte, zomen en oevers, die een belangrijke rol 

1 http://www.imkerplatform.nl/component/content/article/10-politiek/209-bijenrapport-voor-
verburg-staat-vol-fouten

2 http://www.bijensterfte.nl/nl/node/248
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(kunnen) spelen in de dracht van bijen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke 
conclusies verbindt u hieraan? 
Deelt u de mening dat het ontbreken van criteria voor het opnemen van 
drachtplanten op de lijsten een ernstige omissie is waardoor niet voldaan 
wordt aan de vraagstelling, namelijk hoe groenbeheer een rol kan spelen in 
het terugdringen van bijenvolksterfte? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke 
conclusies verbindt u hieraan? 
Deelt u de mening dat door deze onjuiste drachtplantenlijsten ook onjuiste 
voorlichting wordt gegeven aan gemeenten voor groenbeheer gericht op 
bijen? Zo ja, hoe wilt u dit gaan ondervangen? Zo nee, waarom niet? 
Deelt u de zorg, dat wanneer deskundigen de drachtplantenlijsten uit dit 
rapport onder ogen krijgen, zij de bijenhouderij steeds minder serieus zullen 
gaan nemen en minder bereid zijn om voor de bijen en de imkerij in actie te 
komen, en dat dit rapport op deze manier zelfs schade zou kunnen aanbren-
gen aan de bij? Zo ja, hoe wilt u dit ondervangen? Zo nee, waarom niet? 
Deelt u de conclusie dat het rapport «De betekenis van openbaar groen voor 
bijen» niet serieus is te nemen, en dat maatregelen die op grond van dit 
rapport genomen zouden worden een slag in de lucht zouden vormen en de 
bij niet zouden helpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot 
uw uitspraken tijdens het Algemeen Overleg van 1 juli 2009 over dit 
onderwerp?3 

Bent u bereid dit onderzoek te diskwalificeren voor verder gebruik door 
groenbeheerders en om gemeenten hierop attent te maken? Zo ja, op welke 
termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13
De centrale vraag van het rapport was of door gemeenten in het openbaar 
groen rekening gehouden wordt met de dracht van honingbijen en wilde 
bestuivers. Aanvullend is gevraagd om middels een quick scan lijsten op te 
stellen. Deze lijsten zijn slechts een eerste aanzet en pretenderen niet volledig 
en definitief te zijn. De onderzoekers doen in hun rapport zelf de aanbeveling 
om tot een nadere lijst te komen die voor groenbeheerders praktisch 
toepasbaar is en die rekening houdt met grondsoort en beplantingstype. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat het er niet alleen om gaat of een plant al dan niet een 
goede drachtplant is, maar dat het ook om de vragen hoort te gaan of zo’n 
plant zodanig kan worden toegepast dat dit leidt tot een substantiële 
verbetering van de dracht en of de plant voor grootschalige of frequente 
toepassing geschikt is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies verbindt 
u hieraan? 

Antwoord 5
Ja. Ik ben mogelijkheden aan het verkennen hoe kan worden bevorderd dat 
beheerders van openbaar groen het belang inzien van goede drachtmogelijk-
heden voor bijen en andere bestuivers en hoe zij beschikking kunnen krijgen 
over informatie om deze drachtmogelijkheden te verbeteren. De aanbeveling 
van de onderzoekers om tot een praktisch toepasbare lijst te komen neem ik 
hierin mee. 

Vraag 8
Deelt u de mening dat de centrale vraag, namelijk wat groen- en terreinbe-
heerders kunnen doen om de bijenstand te verbeteren, in het rapport 
nauwelijks beantwoord wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies 
verbindt u hieraan? 

Antwoord 8
Het rapport had niet tot doel aan te geven wat groen- en terreinbeheerders 
kunnen doen om de bijenstand te verbeteren, maar om te onderzoeken in 
hoeverre gemeenten bij hun groenbeheer en -beleid rekening houden met de 
betekenis van openbaar groen voor de dracht van bijen. 

3 Kamerstuk 31 700 XIV, nr. 190 «Bij het onderzoek dat ik de komende tijd laat uitvoeren, wil ik 
dat de monitoringscijfers goed onderbouwd zijn, anders vormen de maatregelen een slag in 
de lucht. Dat is zonde van het geld en helpt de bijen ook niet».
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Vraag 10
Deelt u de mening dat gelet op de ernst van de problematiek van de 
bijensterfte en de oplossingsrichtingen waar we naar zoeken, we moeten 
constateren dat dit rapport geen enkele wezenlijk bijdrage levert aan 
oplossingen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 10
Nee, het rapport is een eerste stap. We weten nu dat gemeenten, en mogelijk 
ook andere groen- en terreinbeheerders, nauwelijks rekening houden met de 
dracht van bijen en dat kennis hiervoor in principe wel beschikbaar is, maar 
dat deze de groenbeheerders niet goed bereikt. 

Vraag 11
Deelt u de mening dat de website «www.bijenhelpdesk.nl» een vollediger en 
juister overzicht geeft van de drachtplanten die belangrijk zijn voor bijen dan 
dit rapport van Alterra? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies 
verbindt u hieraan? 

Antwoord 11
Ja. De website «www.bijenhelpdesk.nl» heeft een goed overzicht van 
drachtplanten voor bijen. Het is de vraag of groenbeheerders die website 
voldoende weten te vinden. Daarvoor zullen ze eerst ook overtuigd moeten 
zijn van de noodzaak van openbaar groen voor de dracht van bijen. 

Vraag 14
Kent u het bericht «Groot onderzoek naar omvang en oorzaken van de 
achteruitgang van honingbijen4»? 

Antwoord 14
Ja. 

Vraag 15
Is het waar dat de verwachting is dat nadat het onderzoek afgerond is, 
antwoord kan worden gegeven op het hoe en waarom van de huidige 
problemen in de bijenhouderij en de mogelijke oplossingen daarvoor? Zo ja, 
waarop is deze verwachting gebaseerd? 

Antwoord 15
Ja. We verwachten met het driejarige onderzoek oorzaken te identificeren, 
waardoor we de juiste maatregelen kunnen nemen tegen de verhoogde 
bijensterfte. Dit onderzoek, dat door een consortium van kennisinstellingen en 
met gebruik van verschillende expertises wordt gedaan, richt zich op het 
identificeren van de oorzaken van de verhoogde bijensterfte en het relatieve 
aandeel van deze oorzaken. 
Daarbij wordt ook mondiaal beschikbare kennis meegenomen. Het onderzoek 
is daarmee een aanvulling op bestaande activiteiten en beoogt om zo 
efficiënt en effectief mogelijk tot relevante resultaten te komen. Bovendien 
neemt het onderzoek ook eventuele dwarsverbanden mee tussen de 
problematiek bij honingbijen en bij wilde bestuivers, zoals wilde bijen. 

Vraag 16
Is dit onderzoek een onderdeel van het onderzoek dat u tijdens het Algemeen 
Overleg van 1 juli 2009 over dit onderwerp heeft toegezegd? 

Vraag 17
Wordt er in het onderzoek ook gekeken naar de mogelijk schadelijke effecten 
van bestrijdingsmiddelen, en meer specifiek naar de mogelijke rol die 
neonicotinoiden in de voortgaande bijenvolksterfte spelen? Zo nee, waarom 
niet, hoe verhoudt zich dat tot uw toezegging van 1 juli 2009 hierover5 en 
bent u bereid het onderzoek alsnog uit te breiden om de rol van bestrijdings-
middelen mee te nemen in dit onderzoek? Zo ja, in welk onderdeel van het 

4 http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=113164
5 Kamerstuk 31 700 XIV, nr. 190 «Mevrouw Thieme, de heer Mastwijk en de heer Polderman 

hebben gevraagd naar de gevaren van neonicotinoiden voor bijen. Deze worden als een 
mogelijke oorzaak meegenomen in het onderzoek».
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onderzoek wordt dit meegenomen en door welke onderzoeker wordt dit 
onderwerp bestudeerd? 

Antwoord 17
Ja. In het werkpakket «Diagnostiek bijenziekten» worden verschillende 
mogelijke oorzaken van achteruitgang meegenomen. Daarbij kunnen 
bepaalde aspecten iets zeggen over de rol van gewasbeschermingsmiddelen 
bij de bijenvolksterfte, zoals de aanwezigheid in de omgeving van maïsvelden 
die behandeld zijn met neonicotinoïden, het vitellogeninegehalte van de bijen 
bij bijenvolksterfte, dat iets zegt over de vitaliteit van de bijen, de aanwezig-
heid van broed in de kast en de (mate van) besmetting met de varroaparasiet 
en met Nosema ceranae. 

Vraag 18
Worden in dit onderzoek ook de conclusies van het wereldbijencongres 
Apimondia 2009 betrokken? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 18
Ja. De conclusie was dat bijensterfte mutifactorieel is, waarbij de factoren 
varroaparasiet, de rol van gewasbeschermingsmiddelen, verslechterde dracht, 
imkerpraktijk, versmalling van de genen, watergebrek, virussen en schimmels 
worden genoemd. Deze factoren heb ik ook genoemd in mijn brief van mei 
2009. 

Vraag 19
Kunt u inzicht geven in de overige vorderingen die zijn gemaakt in het kader 
van onderzoek naar en oplossingen voor bijenvolksterfte? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 19
Zie mijn antwoord bij vraag 8 van de Kamervragen over bijenvolksterfte door 
onduurzame maïsteelt (nr. 2010Z04210).
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2516 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het 
bericht dat Nederland opnieuw is gestegen op de lijst van landen waar 
meldingen over dierenleed grootschalig voorkomen (ingezonden 15 april 
2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(ontvangen 20 mei 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 
2009–2010, nr. 2424 

Vraag 1
Kent u het bericht «Nederland in top tien dierenleed»1? 

Antwoord 1
Ja, inmiddels wel. 

Vraag 2 en 5
Deelt u de mening dat het feit dat twee onderdelen van het Koninkrijk 
voorkomen in de top tien beschamend is? Zo nee, waarom niet? 
Bent u het eens met de signalering van de Stichting Dierenhulp, zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 2 en 5
Ik maak mij sterk voor dierenwelzijn en er zouden geen meldingen over 
dierenleed in Nederland moeten zijn. Het ontbreekt echter aan voldoende 
informatie om valide uitspraken te doen over deze top tien. Stichting 
Dierenhulp heeft aangegeven, dat er geen onderzoeksrapport ten grondslag 
ligt aan de ranglijst. De stichting heeft zelf meldingen geteld op basis 
waarvan de rangorde is bepaald. Volgens de stichting komen de meldingen 
voor meer dan 95% van Nederlanders, al dan niet op vakantie in de landen 
die in de top tien staan vermeld. De plaats van Nederland op deze top tien 
lijkt daarmee in ieder geval en in zekere mate bepaald door het feit dat de 
respondenten grotendeels uit Nederland afkomstig zijn. 

1 Duurzaamnieuws, 13 april 2010.
http://www.duurzaamnieuws.nl/
bericht.rxml?id=57078&title=Nederland%20in%20top%20tien%20dierenleed
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Vraag 3
Bent u van mening dat de stijging van Nederland op de lijst eerder samen-
hangt met een vergroot bewustzijn en vergrote meldingsbereidheid onder 
burgers van gesignaleerd dierenleed, of door een hogere incidentie van 
dierenleed of een combinatie daarvan? 

Antwoord 3
Ook voor deze vraag geldt dat de onderzoeksmethode van de Stichting 
Dierenhulp te weinig informatie biedt om de oorzaak van de gestelde stijging 
te kunnen beoordelen. De Stichting Dierenhulp zelf schrijft de toename van 
de door haar getelde meldingen toe aan grotere bewustwording bij de burger 
en het toegenomen gebruik van communicatiemiddelen. Ten algemene kan 
worden gesteld dat het bewustzijn van de burger in Nederland voor het 
welzijn van dieren toeneemt. 

Vraag 4
Bent u bereid, zowel in de overzeese gebiedsdelen als in eigen land, actief te 
gaan werken aan het verbeteren van de positie op het gebied van het welzijn 
van dieren? Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 

Antwoord 4
In de Nota Dierenwelzijn heb ik uiteengezet hoe ik in Nederland verder aan 
verbetering van het dierenwelzijn wil werken. Ik heb daarover veelvuldig met 
u van gedachten gewisseld. De Nederlandse wetgeving op het gebied van 
dierenwelzijn is niet op de Nederlandse Antillen van toepassing. De Neder-
landse Antillen zijn met betrekking tot dierenwelzijn autonoom.
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2642 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over bijensterfte en niet aangepaste zaaimachines 
(ingezonden 21 april 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 14 juni 21010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 
2009–2010, nr. 2505. 

Vraag 1
Kent u het bericht «Nog niet alle zaaimachines aangepast voor maiszaad»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 en 5
Is het waar dat nog niet alle zaaimachines uitgerust zijn met deflectoren om 
bijensterfte te voorkomen? 
Bent u bereid maatregelen te treffen om het zaaien met niet-aangepaste 
machines tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 2 en 5
Ja, dat is waar. De deflectorverplichting is gekoppeld aan het gebruik van met 
bepaalde gewasbeschermingsmiddelen behandeld maïszaad. De situatie is 
daarbij als volgt: op verzoek van de houders van toelatingen voor gewasbe-
schermingsmiddelen op basis van de werkzame stoffen clothianidin, 
thiamethoxam en imidacloprid heeft het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de desbetreffende toelatin-
gen van gewasbeschermingsmiddelen voor de behandeling van maïszaad 
gewijzigd met ingang van 8 januari 2010. In die toelatingen heeft het Ctgb 
bepaald dat het zaad slechts mag worden gezaaid met behulp van zoge-
noemde deflectoren op de zaaimachine. Tevens echter heeft het Ctgb een 
aflever- en opgebruiktermijn voor reeds behandeld maïszaad vastgesteld tot 
1 juli 2010. Dit betekent dat bestaande voorraden van behandeld maïszaad 
nog tot 1 juli 2010 met het oude etiket op de markt mogen worden gebracht 
en dientengevolge ook mogen worden gebruikt zonder deflector. Nu de 

1 Agrarisch dagblad, 17 april 2010.
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termijn op 1 juli eindigt, mag behandeld maïszaad nadien uitsluitend met 
behulp van een zaaimachine, voorzien van deflectoren worden uitgezaaid. 

Het Ctgb heeft daarmee vooruitgelopen op Richtlijn 2010/21/EU van de 
Commissie van 12 maart 2010 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad wat betreft de specifieke bepalingen voor clothiani-
din, thiamethoxam, fipronil en imidacloprid (Pb EU, L65). Deze richtlijn stelt 
aanvullende regels ter bescherming van niet tot de doelsoorten behorende 
organismen, met name honingbijen. Deze regels moeten met ingang van 
1 november 2010 worden toegepast. Voor zaadbehandelingen zijn de doelen 
het vrijkomen van stof zoveel mogelijk te beperken en een zo groot mogelijke 
inwerking van het zaad in de bodem te bereiken. Voor spuittoepassingen 
moeten zo nodig aanvullende risicobeperkende maatregelen worden 
genomen. 

Vraag 3
Is het waar dat de Algemene Inspectiedienst (AID) te kennen heeft gegeven 
hierop niet te zullen controleren? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo nee, hoe zal 
de AID hiermee omgaan? 

Antwoord 3
Nee. Tot op heden heeft de AID 22 controles uitgevoerd op de eisen gesteld 
aan het zaaien van maïs en daarbij geen overtredingen aangetroffen. De 
controles hadden een preventief karakter om te bevorderen dat zaaimachines 
zo spoedig mogelijk met deflectoren worden uitgerust. Vanaf 1 juli 2010 is het 
uitsluitend nog toegestaan om maïszaad dat is behandeld met de desbetref-
fende gewasbeschermingsmiddelen te zaaien met een machine voorzien van 
deflectoren. Bij constatering van een overtreding van deze eis, kan een 
bestuurlijke boete worden opgelegd. 

Vraag 4
Deelt u de mening dat het niet aanvaardbaar is om de gezondheid van de 
bijen in gevaar te brengen door te zaaien met niet aangepaste zaaimachines? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4
Ja. De door het Ctgb gekozen opgebruiktermijn betekent dat ruim voor de 
termijn die Richtlijn 2010/21/EU stelt, niet langer gebruik mag worden 
gemaakt van niet aangepaste zaaimachines. Zie verder mijn antwoorden op 
vragen 2 en 5.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de bijzondere omstandigheden van met Q-koorts 
besmette melkschapenbedrijven met bedreigde landbouwrassen (ingezonden 
21 april 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 18 juni 2010). 

Vraag 1
Bent u bekend met de uitzonderlijke situatie waarin melkschapenbedrijven 
met zeldzame landbouwhuisdierrassen zoals het Friese melkschaap verkeren? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Bent u bekend met het feit dat duurmelken bij melkschapen geen mogelijk-
heid is? Zo ja, hoe beoordeelt u de consequenties hiervan? 

Antwoord 2
Ja. Het feit dat melkschapen niet duurgemolken kunnen worden, heeft 
financiële consequenties voor de veehouders. Hun bron van inkomsten valt 
weg als de schapen geen melk meer geven. Door het fok- en aanvoerverbod 
kunnen deze schapen niet vervangen worden. Hoe groot de financiële 
consequenties voor een individuele veehouder zijn, hangt af van verschil-
lende factoren zoals de spreiding in het aflamseizoen en (op een besmet 
bedrijf) het aantal geruimde dieren. 

Vraag 3
Is het mogelijk om de dieren die niet geruimd zijn op besmette bedrijven 
herhaald individueel te testen gedurende 1 jaar om vast te stellen welke 
dieren wel en niet besmet zijn, bijvoorbeeld door het afnemen van meerdere 
vaginaalswabs? Zo ja, bent u bereid een regeling voor te bereiden die dit 
mogelijk maakt? Zo nee, waarom niet en waarom is het dan wel mogelijk om 
bokken individueel te testen? 
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Antwoord 3
Het is niet mogelijk om bij achtergebleven dieren op besmette bedrijven 
onderscheid te maken tussen besmette en onbesmette dieren. Herhaaldelijk 
testen van individuele dieren geeft geen zekerheid over een negatieve uitslag, 
omdat de dieren intermitterend uitscheiden. 
Hierdoor blijft het risico bestaan dat positieve dieren niet tijdig gedetecteerd 
worden. Als deze dieren alsnog drachtig worden, vormen ze opnieuw een 
bron van infectie. Bokken vormen geen direct risico voor de volksgezondheid. 
De kans dat een herhaald negatief geteste bok geiten kan infecteren, wordt 
zeer klein geacht. Daarom is het wel toegestaan om bokken op basis van een 
herhaald negatieve testuitslag in te zetten voor de fokkerij. 

Vraag 4
Welke maatregelen bent u bereid te nemen om de melkschapenhouders met 
bedreigde landbouwrassen tegemoet te komen? 

Antwoord 4
Er zijn verschillende maatregelen voor door Q-koorts getroffen bedrijven. In 
deze maatregelen wordt geen onderscheid gemaakt tussen geiten- of 
schapenbedrijven. 
Op 25 mei jl. is het project «Kans» van start gegaan. In dit project bied ik 
veehouders begeleiding ten aanzien van de financieel-economische situatie in 
de nabije toekomst. Het beoogt ondernemers te faciliteren bij heroriëntatie. 
Daarnaast kunnen bedrijven in acute liquiditeitsproblemen gebruik gaan 
maken van de regeling voor advisering van bedrijven bij liquiditeitsproble-
men. Ondernemers die in financiële moeilijkheden zitten, kunnen in het kader 
van deze maatregel subsidie krijgen voor een onafhankelijk advies over hoe 
zij de financiële problemen kunnen aanpakken. 
De Garantstelling Landbouw geeft ondernemers in bepaalde gevallen de 
mogelijkheid een beroep op de overheid te doen voor het afsluiten van een 
lening voor investeringen. 
Ten slotte is er een regeling voor zelfstandige bedrijven die door maatregelen 
in het kader van bestrijding van een dierziekte op de rand van een faillisse-
ment staan. Deze regeling is per 1 juni in werking getreden en is opengesteld 
voor de door Q-koorts getroffen bedrijven (zie Kamerbrief van 7 april 2010, 
TK 32 123 XIV, nr. 192). 

Vraag 5
Deelt u de zorg dat zeldzame landbouwhuisdierrassen zouden kunnen 
verdwijnen als gevolg van het ruimingsbeleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
op welke wijze wilt u dit voorkomen? 

Antwoord 5
Het Friese/Zeeuwse melkschaap behoort tot een zeldzaam schapenras. Op 
basis van aantallen dieren en analyse van genetische diversiteit is het ras 
kwetsbaar. 
Op dit moment zijn er twee besmet verklaarde melkschapenbedrijven met het 
Friese/Zeeuwse melkschaap. Het aantal geruimde dieren en dieren met een 
levenslang fokverbod op deze twee besmette bedrijven vormen geen 
bedreiging voor het voortbestaan van het ras.
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2542 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het duurzaam inkopenbeleid en de 
keurmerken die daaronder vallen (ingezonden 22 april 2010). 

Antwoord van minister Huizinga-Heringa (Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer) (ontvangen 25 mei 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Regering Kiest Bewust niet biologisch»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat producten met het «Ik kies bewust» logo worden ingekocht 
onder het duurzaam inkopenbeleid? Zo ja, wat is de redenatie hierachter en 
hoe verhoudt zich dit tot de duurzaamheidscriteria? 

Antwoord 2
Onder het Duurzaam Inkopen beleid worden geen «Ik kies bewust» logo’s 
voorgeschreven of gepropageerd. De landelijke duurzaamheidcriteria 
bevatten dit logo niet, hoewel niet valt uit te sluiten dat producten die aan de 
duurzaamheidcriteria voldoen, ook met dit logo zijn getooid. Evenmin kan 
worden uitgesloten dat producten met dit logo worden ingekocht door 
individuele overheden, aangezien iedere inkopende overheid zelf kan bepalen 
wat zij verder inkoopt onder de noemer «duurzaam». 

Vraag 3
Welke keurmerken komen in aanmerking om ingekocht te worden onder het 
duurzaam inkopenbeleid? Zijn er ook keurmerken die hiervoor niet in 
aanmerking komen? 

Antwoord 3
Er mag op grond van de Aanbestedingsrichtlijn niet rechtstreeks naar 
keurmerken gevraagd worden. De duurzaamheidcriteria zijn opgesteld los van 
concrete keurmerken. 

1 http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/regering_kiest_bewust_niet_biologisch/
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Wel wordt in de criteriadocumenten daar waar mogelijk aangegeven welke 
keurmerken in ieder geval aan de duurzaamheidcriteria voldoen. Hiervan is 
echter in het geval van het «Ik kies bewust» logo geen sprake. 
Zie bijvoorbeeld het criteriadocument voor duurzaam inkopen van catering: 
http://www.senternovem.nl/mmfiles/
Criteriadocument%20Catering%20v1.3_tcm24–306703.pdf, pagina 10–11. 

Vraag 4
Deelt u de mening dat keurmerken die zich richten op de volksgezondheid 
niet behoren te vallen onder het duurzaam inkopenbeleid? Zo ja, welke 
consequenties verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet en wat is dan hier de 
gehanteerde definitie van duurzaamheid? 

Antwoord 4
Nee niet ten principale. Duurzaamheid omvat ook de people-kant en 
gezondheid is daar een onderdeel van. Zo bevatten de sociale criteria 
waarover u op 16 oktober 2009 bent geïnformeerd ook de internationale 
arbeidsnorm voor een gezonde en veilige werkplek. Wel is er voor gekozen 
om het aspect van gezondheid voor de eindgebruiker van een ingekocht 
product niet mee te nemen in de criteria van duurzaam inkopen, omdat dit 
geacht wordt voldoende te zijn afgedekt met de nationale wetgeving. 

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten welke keurmerken u wel een indicatie vindt geven van 
duurzaamheid en welke niet? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
Per duurzaamheidcriterium kan het mogelijk zijn dat bepaalde keurmerken in 
ieder geval voldoen. Deze staan dan genoemd bij het desbetreffende 
duurzaamheidcriterium in het criteriadocument. Zie bijvoorbeeld de bij vraag 
3 genoemde pagina. 
Welke keurmerken geen indicatie geven van duurzaamheid is niet te zeggen, 
omdat er geen uitputtende lijst van keurmerken wereldwijd bestaat. 

Vraag 6
Bent u bereid het duurzaam inkopenbeleid nogmaals te beoordelen op de 
effecten ervan op natuur en milieu en de criteria aan te scherpen wanneer 
blijkt dat dit duurzaamheidsvoordelen heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op 
welke termijn en wijze? 

Antwoord 6
Ja, in het proces van actualisatie van de criteria. Voor de productgroep 
catering is dit proces onlangs begonnen. In werkgroepen vindt intensief 
overleg plaats met stakeholders over de criteriaontwikkeling. Keuzes en 
tussenresultaten voor aanpassing van de criteria worden geplaatst op de 
website van AgentschapNL om diegenen die niet direct betrokken zijn van dit 
proces op de hoogte te houden. 
Een uitgebreide uitleg van het proces en de planning staan op de website van 
AgentschapNL, zie http://www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/Criteria/
criteriaontwikkeling/index.asp.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over het bericht dat vleeslijm niet in de hele EU is toegelaten 
(ingezonden 15 juni 2010). 

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 
2 juli 2010) 

Vraag 1
Kent u het bericht «Vleeslijm niet in hele EU toegelaten»?1 

Antwoord 1
Ja 

Vraag 2
Is het waar dat «vleeslijm» in Nederland is toegelaten om kleine stukjes vlees 
aan elkaar te lijmen en te verkopen alsof het een oorspronkelijk grotere 
eenheid betreft? 

Antwoord 2
«Vleeslijm» is een enzympreparaat dat bestaat uit het enzym trombine 
en het eiwit fibrinogeen. Het is in Nederland niet verboden. Wel moet op 
basis van de huidige wetgeving, artikel 4 lid 5, van het warenwetbesluit 
etikettering van levensmiddelen, op het etiket melding worden gemaakt van 
de behandeling die het product heeft ondergaan. In dit geval het aan elkaar 
hechten van stukjes vlees tot één lap vlees. Hiermee wordt voorkomen dat bij 
de koper een verkeerde indruk wordt gewekt over de aard en samenstelling 
van het product. 

Vraag 3
Deelt u de mening dat er geen goede redenen zijn om in Nederland achter te 
blijven bij Europese regelgeving op dit punt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op 
welke termijn en wijze wilt u het gebruik van «vleeslijm» verbieden in 
Nederland? 

1 De Telegraaf, 19 mei 2010 http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6742813/
__Vleeslijm_niet_in_hele_EU_toegelaten__.html?p=2
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Antwoord 3
De Europese Commissie beraadt zich intern nog op te nemen maatregelen 
naar aanleiding van de afwijzing van het enzympreparaat als additief door het 
Europees Parlement. Nederland zal deze maatregelen in haar overwegingen 
voor nadere besluitvorming meenemen. 

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten op welke wijze het niet verbieden van het gebruik van 
vleeslijm in ons land te rijmen valt met uw streven om te komen tot een 
Europees «level playing field»? 

Antwoord 4
Zie het antwoord op vraag 3 

Vraag 5
Is het waar dat trombine niet alleen vlees lijmt, maar ook makkelijker leidt tot 
hechting van bacteriën aan een product? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe 
beoordeelt u de gezondheidsrisico’s hiervan? 

Antwoord 5
Nee, trombine zelf is een natuurlijk enzym dat slechts als katalysator 
fungeert bij de omvorming van een eiwit en heeft dan ook geen relatie met 
hechting van bacteriën aan een product. Bedrijven moeten tijdens de 
productie van voedingsmiddelen altijd voldoen aan de algemene beginselen 
van voedselwetgeving in verordening (EG) 178/2002. In deze verordening 
staat onder andere dat levensmiddelen niet in de handel gebracht mogen 
worden indien zij onveilig zijn, dat wil zeggen schadelijk voor de gezondheid 
en/of ongeschikt voor consumptie. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat consumenten met vleeslijm 
geproduceerd vlees kunnen consumeren zonder daarvan op de hoogte te 
zijn? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u daar verande-
ring in brengen? 

Antwoord 6
Ja, ik deel uw mening dat consumenten moeten weten of vlees geproduceerd 
is met het enzympreparaat. Op grond van de huidige wetgeving artikel 4 
vijfde lid van het warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen zijn 
bedrijven verplicht hier melding van te maken op het etiket om misleiding 
van de consument te voorkomen. 

Vraag 7
Kunt u uiteenzetten wat de herkomst van de trombine is? Is het denkbaar dat 
er trombine gebruikt wordt met een andere herkomst dan het vleesproduct 
zelf? 

Antwoord 7
Trombine wordt gewonnen uit runder- of varkensbloed. Het in het vleespro-
duct gebruikte trombine is niet afkomstig van hetzelfde dier. Bedrijven zijn 
verplicht op het etiket aan te geven wat de oorsprong is van de trombine. 

Vraag 8
Bent u bereid het gebruik van vleeslijm in Nederland te verbieden op dezelfde 
wijze en gronden als dat in andere Europese landen het geval is of in elk 
geval het gebruik en de voorlichting aan consumenten aan strenge regels te 
binden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 

Antwoord 8
Zie het antwoord op vragen 2 en 3.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de resistente schimmels in 
ziekenhuizen die tot infecties en zelfs doden leiden (ingezonden 21 juni 2010). 

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede 
namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 
7 september 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, 
nr. 2863. 

Vraag 1
Kent u het bericht «Doden door agressieve infecties met resistente schim-
mels»?1 Zo ja, hoe beoordeelt u dit bericht? 

Antwoord 1
Ja. Het is een weergave van een discussie in de medische wetenschap. 

Vraag 2 en 3
Was u al eerder bekend met de mate van voorkomen van deze agressieve 
resistente schimmels in ziekenhuizen? Zo ja, vanaf wanneer bent u bekend 
met deze problematiek? 
Hoe zou u het risico van resistente schimmels binnen ziekenhuizen willen 
typeren? In welke mate is dit risico toegenomen in het afgelopen decennium 
en welke oorzaken kunt u hiervoor aanwijzen? 

Antwoord 2 en 3
Het is voor het eerst dat de resistentie van schimmels is gepubliceerd in 
Nethmap. In de komende jaren zal blijken of de frequentie van resistentie bij 
schimmels verder toeneemt of stabiliseert. Het probleem met ziekenhuisinfec-
ties door met name Candida en Aspergillus is reeds langer bekend. Overigens 
is het zo dat, door verbetering van testmogelijkheden, er nu meer bekend is 
over schimmels die problemen bij patiënten veroorzaken. Verschillende 
onderzoeksgroepen verzamelen momenteel de noodzakelijke data. Sinds 2008 
zijn deze bevindingen op diverse manieren gepresenteerd, onder andere in 
een wetenschappelijk publicatie (PLoS Med 2008 22:5(11)e219). 

1 NOS, 17 juni 2010 
http://nos.nl/artikel/165167-doden-door-agressieve-infecties-met-resistente-schimmels.html
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Het ontbreken van voldoende inzicht over resistentie bij schimmels maakt het 
typeren van het risico op dit moment moeilijk. Dit geldt ook voor de mate 
waarin dit risico in de tijd verandert. Om meer inzicht te krijgen in de 
problematiek zal het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een deskundigenberaad 
beleggen. Van de uitkomst van dit deskundigenberaad zullen wij u uiteraard 
op de hoogte stellen. 

Vraag 4
Deelt u de inschatting van professor Verweij dat jaarlijks tussen de zestig tot 
honderdtwintig mensen komen te overlijden als gevolg van een infectie met 
een resistente schimmel? 

Antwoord 4
De cijfers zijn gebaseerd op data uit een enkel academisch ziekenhuis en 
kunnen daarom niet gebruikt worden om een schatting voor heel Nederland 
te maken. De patiënten waarop deze schattingen gebaseerd zijn, waren al 
ernstig ziek en het is niet zeker dat infectie met resistente schimmel de 
primaire doodsoorzaak was. Ook is niet duidelijk in welke mate de resistentie 
van de schimmel heeft bijgedragen aan de sterfte. Bij ernstig zieke patiënten 
zijn ook niet resistente schimmels soms moeilijk te behandelen. Het lijkt 
daarom nog te vroeg om een realistische schatting te maken. 

Vraag 5
Deelt u de mening van professor Verwij dat het voor de hand ligt dat het 
veelvuldige gebruik van azolen als bestrijdingsmiddel in de landbouw, als 
bestanddeel van schimmelwerende verf en in beschermlagen van matrassen 
er mee te maken heeft? Zo nee, welke oorzaken wijst u dan aan voor het op 
steeds grotere schaal voorkomen van resistentie bij schimmels in ziekenhui-
zen? Zo ja, kunt u een inschatting geven van de mate waarin de genoemde 
oorzaken bijdragen aan het probleem? 

Antwoord 5
De gegevens van professor Verweij wijzen naar ontstaan van de resistentie 
buiten de klinische omgeving. Een verband met gebruik van azolen – zowel 
binnen als buiten de landbouw – zou nader onderzocht moeten worden. Het 
is bijvoorbeeld niet bekend in welke mate de verschillende soorten gebruik 
bijdragen aan het probleem. Het is ook onzeker of de aanwezigheid van 
resistente schimmels zal verminderen als azolen niet meer gebruikt zouden 
worden. Om te verhelderen welk onderzoek nodig is om genoemde inschat-
ting te kunnen doen hebben de ministers van LNV en VROM in 2009 een 
onderzoeksopdracht bij de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) neergelegd. In 
een deskundigenberaad (antwoord vraag 2 en 3) over resistentie in schim-
mels zal verder gekeken worden naar mogelijke oorzaken. 

Vraag 6
Heeft de Nethmap 2010 nog nieuwe cijfers opgeleverd over andere resisten-
ties, zoals MRSA en ESBLs? Zo ja, bent u bereid de Kamer deze cijfers, 
voorzien van een kabinetsreactie, te doen toekomen? 

Antwoord 6
In het publiekelijk toegankelijke NethMap 2010 (te downloaden vanaf 
www.swab.nl) kunt u de nieuwe gegevens over resistentie van onder meer 
MRSA en ESBL’s vinden. Het percentage MRSA in Nederlandse ziekenhuizen 
was in 2009 1.6% van het totale aantal direct uit de patiënt afkomstige 
monsters. Dit is ongeveer gelijk aan het percentage in 2008 (1.4%). Het 
percentage ESBL’s lag in 2009 op 4%, ongeveer gelijk aan het percentage in 
2008. Bij ongeselecteerde patiënten die een huisarts bezoeken werd slechts 
1% getypeerd als ESBL’s. Deze percentages zijn laag vergeleken met andere, 
vooral zuidelijke, Europese landen. Wel is een terughoudend gebruik van 
antibiotica geboden, zowel bij de mens als bij dieren. 
Nethmap verschijnt jaarlijks en vormt één van de bronnen waarop het beleid 
voor het tegengaan van het ontwikkelen van antimicröbiele resistentie wordt 
gebaseerd. Mocht ik naar aanleiding van Nethmap 2010 redenen zien om dit 
beleid te wijzigen dan breng ik u daarvan op de hoogte. 
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Vraag 7
Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat het gebruik van azolen als 
bestrijdingsmiddel in onder andere de landbouw tot doden leidt? 

Antwoord 7
Het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden is verboden, tenzij het College voor de toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden (Ctgb) een toelating heeft verleend na een 
uitgebreide beoordeling van risico’s. Een hoog niveau van bescherming van 
mens, dier en milieu is daarbij het uitgangspunt. Ook de beoordeling van 
resistentie maakt daarvan onderdeel uit. In 2002 heeft de Scientific Steering 
Committee van de Europese Commissie geconcludeerd dat de resistentie van 
pathogene schimmels tegen azolen op dat moment geen gezondheidspro-
bleem vormde. Wel werd aanbevolen om de situatie te monitoren en verder 
onderzoek te doen. Het ministerie van LNV heeft het onderzoek betreffende 
«resistentie van humaan pathogene schimmels Aspergillus fumigatus tegen 
antimycotia, en de mogelijke relatie van fungicidendie gebruikt worden in de 
plantenteelt» van het Universitair Medisch Centrum St Radboud mede 
gefinancierd. Verder onderzoek kan nodig zijn om oorzaken aan te wijzen en 
eventuele beleidsmaatregelen te onderbouwen (zie mijn antwoord op vraag 
5). 

Vraag 8
Deelt u de mening dat het uitbannen van azolen in landbouwgiffen en in 
andere toepassingen een oplossing kan vormen voor deze bedreigende 
resistente schimmels? Zo ja, op welke wijze zult u deze middelen gaan 
uitbannen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 8
Of deze maatregel een oplossing kan vormen behoeft onderzoek. Zie mijn 
antwoorden bij vragen 5 en 7. Daarom is de VWA gevraagd een onderzoeks-
project te schetsen dat de benodigde kennis op kan leveren om gerichte en 
kostenefficiënte maatregelen op te stellen om dit probleem het hoofd te 
bieden. Overigens dient daarbij ook in ogenschouw te worden genomen of 
het wegvallen van gebruikstoepassingen of middelen op basis van azolen 
elders niet tot grotere resistentieproblemen leiden. 

Vraag 9
Op welke wijze bent u voornemens om de gesignaleerde toename van 
resistente schimmels te keren? Welke minister heeft hierbij het voortouw en 
op welke wijze wordt afstemming tussen de verschillende betrokken ministers 
vormgegeven om dit probleem voortvarend op te pakken? 

Antwoord 9
Er zijn meerdere ministeries betrokken, ieder vanuit hun eigen beleidsverant-
woordelijkheid. Deze beleidsverantwoordelijkheden zijn bekend en er vindt 
regelmatig afstemming plaats. Zoals u bij de bovenstaande antwoorden hebt 
kunnen lezen zijn er al een aantal activiteiten in gang gezet zoals het 
deskundigenberaad dat het CIb van het RIVM zal beleggen en het onderzoeks-
project van de VWA.
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2978 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de isolatieafstanden bij experimentele 
gentechaardappels (ingezonden 22 juni 2010). 

Antwoord van minister Huizinga-Heringa (Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer) (ontvangen 27 juli 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Geen isolatieafstanden bij gg-aardappel van Avebe»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat de Commissie Genetische Modificatie (Cogem) alleen de 
risico’s voor het milieu beoordeelt, en niet de economische risico’s van 
vervuiling van gangbare en biologische aardappels met genetisch gemodifi-
ceerde organismen (ggo’s)? 

Antwoord 2
Ja, de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) is het onafhankelijk 
adviesorgaan dat de regering adviseert over mogelijke risico’s van de 
vervaardiging van en handelingen met ggo’s voor mens en milieu. Tevens 
informeert de COGEM betrokken ministers over ethisch-maatschappelijke 
aspecten verbonden aan genetische modificatie. De taken van de COGEM zijn 
vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Het werkveld van de COGEM omvat alle 
gebieden in de biotechnologie, van landbouw tot medische toepassingen en 
van laboratoria tot commerciële introductie. Echter de COGEM adviseert niet 
over voedsel- of veevoederveiligheidsvraagstukken of over mogelijke risico’s 
voor behandelde patiënten bij medische toepassingen. 

1 AGD.nl, 17 juni 2010 
http://www.agd.nl/10102914/Nieuws/Akkerbouw/Geen-isolatieafstand-bij-gg-aardappel-van-
Avebe.htm
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Vraag 3
Is het waar dat het Rikilt-Instituut voor Voedselveiligheid momenteel nog 
onderzoek doet naar de gezondheidsrisico’s van cisgene ggo’s? Zo ja, 
wanneer worden deze resultaten naar de Kamer gestuurd? Zo nee, wanneer 
is dat onderzoek afgerond, wat waren de conclusies en wanneer kan de 
Kamer de rapportage tegemoet zien? 

Antwoord 3
Ja. Het Rikilt heeft onderzoek gedaan naar de voedsel- en diervoederveilig-
heidsaspecten van cisgene gewassen. Dit rapport heb ik onlangs de Kamer 
doen toekomen. 

Vraag 4
Op welke wijze heeft de Cogem de risico’s van de Avebe aardappel voor 
mensen en dieren in kaart gebracht? Hoe verhoudt deze risicoanalyse zich tot 
het onderzoek van het Rikilt over de gezondheidsrisico’s van cisgene ggo’s? 

Antwoord 4
Het betreft hier een veldproefvergunning voor AVEBE voor aardappelplanten 
met een verlaagd amylosegehalte die op 10 januari 2008 is afgeven. De 
COGEM heeft op 20 september 2007 advies uitgebracht over de milieurisico’s 
van deze veldproef en heeft geconcludeerd dat de risico’s van deze veldproef 
voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. De COGEM stelt in haar 
advies: «Overigens is er bij de voorgestelde werkzaamheden geen sprake van 
vervoedering of humane consumptie waardoor eventuele gezondheidsrisico’s 
nihil zijn.» 
Het Rikilt is gevraagd te oordelen over de voedsel- en diervoederveiligheid 
van cisgene gewassen in het algemeen. 

Vraag 5
Is het waar dat het niet de bevoegdheid is van de Cogem om te adviseren 
over de gezondheidsrisico’s van cisgene ggo’s? 

Antwoord 5
Zie de antwoorden op de vragen 2 en 4. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat het inbouwen van isolatieafstanden niet alleen 
bedoeld is om de milieu- en volksgezondheidsrisico’s van ggo’s zo veel 
mogelijk te beperken, maar dat isolatieafstanden ook nodig zijn om de 
economische belangen van boeren in de omgeving te borgen en deze te 
vrijwaren van vervuiling met ggo’s? 

Antwoord 6
Op basis van het Besluit ggo is het bij het afgeven van vergunningen voor de 
introductie in het milieu van ggo’s slechts mogelijk voorschriften in de 
vergunning op te nemen in het kader van de bescherming van mens en 
milieu. Isolatieafstanden worden alleen opgelegd wanneer dit vanuit 
milieurisicoperspectief noodzakelijk is. 
Daarnaast zijn er co-existentie afspraken gemaakt door de betrokken sector 
zelf, waarbij er isolatieafstanden zijn afgesproken om de economische 
belangen van boeren in de omgeving te borgen. 
In de veldproefvergunningen wordt de vergunninghouder dan ook gewezen 
op de co-existentieafspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Verorde-
ning coëxistentie teelt van het Hoofdproductschap Akkerbouw. 

Vraag 7 en 8
Deelt u de mening dat het voor hobbykwekers een groot probleem zou zijn 
als er uitkruising zal ontstaan met de experimentele ggo aardappel van 
Avebe? Zo ja, op welke wijze wilt u dit gaan voorkomen? Zo nee, waarom 
niet? 
Op welke wijze zal Avebe bij de eventuele veldproeven de nabij liggende 
(hobby)kwekers op de hoogte stellen van de aanwezigheid van een veldproef 
met gentechaardappels? In welke mate is er een verplichting aanwezig om de 
naburige telers op de hoogte te stellen van (voorgenomen) veldproeven met 
experimentele ggo’s? 
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Antwoord 7 en 8
Hobbykwekers kunnen economische schade ondervinden in het zeldzame 
geval dat er uitkruising zou plaatsvinden. In het geval van de veldproeven 
van AVEBE die worden uitgevoerd onder vergunningnummer DGM/SAS IM 
07–004 zijn geen isolatieafstanden in de vergunning opgenomen, omdat dit 
vanuit milieurisicoperspectief niet nodig is. 

Vanuit de veldproefvergunning is er geen verplichting om naburige telers op 
de hoogte te stellen. Echter, het ministerie van VROM wijst de vergunning-
houder 
op de bestaande co-existentieafspraken, zoals die zijn vastgelegd in de 
Verordening coëxistentieafafspraken van het Hoofdproductschap Akkerbouw, 
Hierin is vastgelegd dat de teler van ggo gewassen boeren in de omgeving 
tijdig infomeert over het voornemen om ggo’s te telen. 

Vraag 9
Hoe verhoudt de observatie van de Cogem dat sommige hobbykwekers wel 
op het veld vermeerderen, en dat er dus risico tot uitkruising is, zich tot het 
concluderend advies dat geen isolatieafstand aangehouden hoeft te worden 
ten opzichte van hobbykwekers? 

Antwoord 9
Vermeerdering bij aardappelen gebeurt vegetatief, dus via knollen en niet via 
zaad. Uitkruising speelt bij vermeerdering daarom geen rol. Het concluderend 
advies van de COGEM dat geen isolatieafstand aangehouden hoeft te worden 
ten opzichte van hobbykwekers die op het open veld kruisingen met 
aardappels uitvoeren is gebaseerd op het feit dat de risico’s voor mens en 
milieu van de werkzaamheden met ggo’s verwaarloosbaar klein zijn, ook na 
uitkruising. 

Vraag 10
Is het waar dat, hoewel opslagbestrijding voor phytophtora verplicht is, dit in 
de praktijk geen garantie is van het verwijderen van aardappelopslag? Zo ja, 
deelt u de mening dat het achterblijven van gentechaardappels in de akkers 
niet uit te sluiten is en dat dit ook een bron van vermenging kan zijn? 

Antwoord 10
Conform de verordening van het Productschap Akkerbouw voor bestrijding 
van Phytophthora infestans bij aardappelen is verwijdering van aardappelop-
slag verplicht tot maximaal 2 planten per m2. Een absolute verwijdering van 
aardappelopslag is onder deze verordening dus niet verplicht. Dit vormt over 
het algemeen in de praktijk geen probleem. Zie ook het antwoord op vraag 
12. 

Vraag 11
Deelt u de mening dat vermenging tussen gangbare dan wel biologische teelt 
met experminetele ggo’s ervoor zorgt dat de oogst van de gangbare dan wel 
biologische teler in het geheel geen economische waarde meer heeft omdat 
het hier (nog) niet toegestane ggo’s betreft? 

Antwoord 11
Vermenging tussen gangbare dan wel biologische teelt met experimentele 
ggo’s kan economische schade tot gevolg hebben, omdat er voor niet tot de 
Europese markt toegelaten ggo’s een nultolerantie geldt. Wanneer de 
gangbare of biologische teler economische schade ondervindt kan hij via een 
civielrechtelijke procedure de ggo teler aansprakelijk stellen. 

Vraag 12
Herinnnert u zich de antwoorden op Kamervragen over voorgenomen teelt 
van de Amflora-aardappel van 20 mei 2010, waarin u uiteenzet dat een 
beperkte vermenging nooit uitgesloten kan worden? Zo ja, deelt u de mening 
dat de kans op vermenging tussen gentech- en gangbare of biologische 
aardappels toeneemt wanneer er geen sprake is van een isolatieafstand? 
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Antwoord 12
Ja. Nee, want in de praktijk van de aardappelteelt in Nederland speelt 
vermenging via uitkruising geen rol van betekenis, omdat aardappel 
voornamelijk een zelfbestuiver is, eventueel gevormde plantjes in de 
verplichte rotatieteelt verwijderd worden bij onkruid- of opslagbestrijding, en 
eventueel gevormde knollen koudegevoelig zijn en de winter doorgaans niet 
overleven. Daarnaast kan een manoeuvreerruimte van enkele meters 
eventuele vermenging van knollen bij het poten en oogsten voorkomen. 

Vraag 13
Deelt u de mening dat risicobeoordeling een taak is van wetenschappers, 
maar dat risicomanagement een taak is van de politiek? 

Antwoord 13
Wetenschappers leveren met hun onderzoek de bouwstenen voor een 
risicobeoordeling. Risicomanagement is een taak voor degene die een 
activiteit ontplooit, bijv. het bedrijfsleven. Het beleid en de politiek zorgen 
door middel van regelgeving dat risicomanagement uitgevoerd wordt en leidt 
tot maatschappelijk gewenste resultaten en in dit geval verwaarloosbare 
risico’s. 

Vraag 14
Op welke wijze bent u voornemens om te gaan met het advies van de Cogem 
dat isolatieafstanden tussen hobbykwekers en veldproeven met deze ggo niet 
nodig zouden zijn? 

Antwoord 14
Ik heb het advies van de COGEM over deze categorie 2 veldproef van AVEBE 
overgenomen. Er is geen reden om de vergunning zoals deze op 10 januari 
2008 is verleend aan AVEBE te wijzigen. 

Vraag 15
Deelt u de mening dat een isolatieafstand tussen gentech en gangbare of 
biologische teelt altijd noodzakelijk is? Zo ja, op welke wijze wilt u hier voor 
zorgen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 15
Vanuit het oogpunt van veiligheid voor mens en milieu is het niet altijd nodig 
om een isolatieafstand aan te houden bij veldproeven. 
Om het risico van economische schade die door uitkruising of vermenging 
kan ontstaan te vermijden zijn in de voornoemde verordening van het 
Hoofdproductschap Akkerbouw maatregelen opgenomen, waaronder 
isolatieafstanden. De grootte van de isolatieafstand is afhankelijk van het 
gewas. Bij telers die hun gewassen ggo-vrij willen houden – waaronder 
biologische telers – moet de teler van gg-gewassen een afstand aanhouden 
van tien meter voor aardappelen.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het hoge 
antibioticagebruik in de veehouderij (ingezonden 30 juni 2010). 

Vraag 1
Kent u de reportage «Antibiotica maakt dieren ziek»?1 

Vraag 2
Is het waar dat het hoge antibioticagebruik in de varkenshouderij voor het 
veelvuldig voorkomen van de resistente bacterie Clostridium kan zorgen? 

Vraag 3
Is het waar dat er na MRSA en ESBL een derde resistente bacterie is 
gevonden en dat dit veroorzaakt wordt door de hoge mate van antibioticage-
bruik in de varkenshouderij? 

Vraag 4
Hoe beoordeelt u het gegeven dat het hoge gebruik van antibiotica de dieren 
juist ziek maakt? 

Vraag 5
In welke mate komt de bacterie Clostridium voor in de veehouderij en welke 
oorzaken wijst u hiervoor aan? 

Vraag 6
Is het waar dat deze resistente bacterie ook een bedreiging kan vormen voor 
de volksgezondheid? Hoe beoordeelt u de risico’s hiervan? 

Vraag 7
Op welke wijze bent u voornemens dit probleem aan te pakken? Welke 
aanvullende maatregelen bent u bereid te treffen naast de al aangekondigde 
maatregelen aangaande antibiotica, om dit specifieke probleem van de 
Clostridiumbacterie op te lossen? 

1 Dit is de dag, 21 juni 2010 
http://www.eo.nl/programma/ditisdedag/2009-2010/page/
Reportage__Antibiotica_maakt_dieren_ziek__/articles/article.esp?article=11717688
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Vraag 8
Hoe beoordeelt u de opmerking van de heer Kranenburg dat er «in de 
vakbladen door de farmaceutische industrie geadverteerd wordt met 
medicamenten alsof het gewoon snoepgoed is, en daar moeten we ook van 
af»? Deelt u de mening dat de mate en wijze van adverteren voor antibiotica 
het probleem van het te hoge antibioticagebruik in de veehouderij in stand 
houdt? 

Vraag 9
Bent u bereid een verbod af te kondigen op het adverteren voor antibiotica 
voor de veehouderij? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 10
Kent u het bericht «Versleping groot probleem veevoedersector»?2 

Vraag 11
Is het waar dat onderzoek aantoont dat een groot deel van de mengvoeders 
antibiotica en coccidiostatica bevatten? 

Vraag 12
Kunt u inzicht verschaffen in de mate waarin gewone mengvoeders medica-
menten kunnen bevatten? Bent u bereid de controlegegevens van de Voedsel- 
en Warenautoriteit (VWA) openbaar te maken? Zo ja, op welke termijn? Zo 
nee, waarom niet? 

Vraag 13
Is het waar dat veehouders werkelijk geen idee hebben hoeveel medicamen-
ten ze hun dieren geven omdat er ongemerkt medicamenten worden gegeven 
middels gewoon mengvoer? Deelt u de mening dat dit niet bijdraagt aan het 
terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij? 

Vraag 14
Is het waar dat de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) slechts één maal per 
jaar op versleping in mengvoeders controleert, en dat het nu voornemens is 
om dit te verhogen naar twee maal per jaar? Zo ja, deelt u de mening dat het 
controleren op versleping met grotere regelmaat dient te gebeuren om de 
risico’s te verminderen? Zo nee, hoe vaak zal de VWA hierop controleren? 

Vraag 15
Is het waar dat er binnen anderhalf tot twee jaar vanuit Brussel maximum-
waarden aan versleping van antibiotica worden gekoppeld? Zo ja, deelt u de 
mening dat dit veel te laat zal komen om het urgente probleem van het hoge 
antibioticagebruik in de veehouderij daadkrachtig aan te pakken? 

Vraag 16
Welke stappen gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat er geen 
antibiotica wordt toegediend aan dieren via hun gewone mengvoer? 

Vraag 17
Deelt u de mening dat zolang er in dezelfde fabrieken zowel mengvoer als 
medicinale voeders geproduceerd worden, er een grote kans op versleping 
van medicamenten in gewoon mengvoer aanwezig blijft? 

Vraag 18
Kent u het bericht «Geen antibiotica meer in diervoer»?3 

Vraag 19
Deelt u de mening dat de snelste manier om te komen tot ongemedicineerd 
veevoer het afkondigen van een verbod is, ook om een gelijk speelveld te 
behouden? 

2 AGD.nl, 24 juni 2010 
http://www.agd.nl/10103400/Nieuws/Platteland/Versleping-groot-probleem-veevoersector.htm

3 BNR Nieuwsradio, 25 juni 2010 
http://www.bnr.nl/artikel/16567196/geen-antibiotica-meer-diervoer
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Vraag 20
Bent u bereid op korte termijn een verbod aan te kondigen op medicinale 
veevoeders om dit probleem op te lossen? Zo ja, op welke termijn en wijze? 
Zo nee, waarom niet?
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2988 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over oververhitte varkens op transport (ingezonden 6 juli 
2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 29 juli 2010) 

Vraag 1
Hebt u er kennis van genomen dat de organisatie Eyes on Animals vrijdag 
2 juli jl. overtredingen heeft geconstateerd bij enkele veetransporten?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 en 3
Is het u bekend dat de controleurs van Eyes on Animals twee laadruimtes 
hebben kunnen controleren, en dat zij hierbij constateerden dat de tempera-
tuur boven de 35 graden Celsius lag, tot zelfs wel 42 graden? Zo ja, hoe 
beoordeelt u deze gegevens? 
Deelt u de mening, ook na het zien van de beelden, dat het welzijn van deze 
varkens ernstig en op een onaanvaardbare manier in het geding is gebracht? 

Antwoord 2 en 3
De beelden als zodanig geven geen informatie op grond waarvan dit 
specifieke transport nader onderzocht kan worden. Als Eyes on Animals 
informatie heeft en deze ter beschikking stelt, kan de AID op basis daarvan 
een onderzoek instellen en bij voldoende aanleiding optreden. 

Vraag 4 en 6
Is het waar dat op basis van Europese regels geen diertransporten mogen 
plaatsvinden als de temperatuur in de wagen meer dan 30 graden Celsius 
bedraagt, met een tolerantie van plusminus 5 graden? Zo ja, welke sancties 
staan op overtredingen hiervan en hoe wordt hierop gecontroleerd? 
Deelt u de mening dat op dagen, waarop het KNMI voorspelt dat de 
temperatuur boven de 28 graden Celsius uit zal komen en het dus te warm is 

1 http://www.brabantreporter.nl/youtube/?p=421 ; http://video.aol.ca/video-detail/oververhitte-
varkens-op-transport/1221183170
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voor veetransporten met open wagens, een vervoersverbod afgekondigd zou 
moeten worden voor deze wagens? 
Zo ja, op welke wijze en termijn wilt u dit realiseren, en bent u bereid om er 
op deze wijze nog deze zomer er voor te zorgen dat dit soort misstanden niet 
meer voorkomen? Zo nee, waarom niet en op welke wijze bent u dan 
voornemens het dierenwelzijn te bewaken tijdens dagen met dit soort 
tropische temperaturen? 

Antwoord 4 en 6
De Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens 
vervoer vereist alleen voor lang transport (> 8 uur) dat het vervoermiddel is 
gekeurd en is uitgerust met een temperatuurregistratiesysteem. De ventilatie-
systemen op wegvervoermiddelen voor lange transporten van runderen, 
schapen, geiten, varkens en als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen 
moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden dat zij op elk 
moment tijdens het transport, ongeacht of het vervoermiddel stilstaat of in 
beweging is, volstaan om de temperatuur in het vervoermiddel voor alle 
dieren tussen 5 °C en 30 °C te handhaven met een tolerantie van plus of min 
5 °C, afhankelijk van de buitentemperatuur. 
Voor vervoermiddelen die gebruikt worden voor kort transport (< 8 uur) geldt 
deze specifieke verplichting niet. 
Wel geldt voor alle vervoermiddelen (kort en lang transport) dat zij op basis 
van de transportverordening zodanig ontworpen en geconstrueerd zijn en op 
zodanige wijze worden onderhouden en gebruikt dat dieren worden 
beschermd tegen slechte weersomstandigheden en extreme temperaturen. 
Ook geldt dat alle vervoermiddelen voor voldoende ventilatie dienen te 
zorgen zodat volledig aan de behoefte van de dieren wordt voldaan waarbij 
met name rekening wordt gehouden met het aantal en het soort te vervoeren 
dieren en de verwachte weersomstandigheden. 
Het is aan de transporteur om te zorgen dat voldaan wordt aan de Verorde-
ning. De toezichthouder zal, bij constatering van overtredingen optreden. 

Vraag 5
Op welke wijze heeft de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) tijdens de recente 
warme dagen gecontroleerd op veetransporten? Hebben zij extra mankracht 
ingezet om op het welzijn van de dieren toe te zien? Zo nee, waarom niet en 
wat is het beleid in dezen? Zo ja, hoeveel controles op veetransporten heeft 
de VWA in de recente warme periode uitgevoerd en wat waren hiervan de 
resultaten? 

Antwoord 5
Naar aanleiding van de thans voorkomende hoge temperaturen wordt tijdens 
controles van transporten onderweg specifieke aandacht geschonken aan het 
controleren van de temperatuur in de compartimenten. Steekproefsgewijs 
worden van risicotransporten achteraf de temperatuurregistratie opgevraagd 
en beoordeeld. Temperatuurregistratie is alleen verplicht tijdens lange 
transporten (>8 uur). Er zijn thans 15 temperatuurregistraties opgevraagd. De 
beoordeling daarvan moet nog plaatsvinden. De sector is verzocht aan te 
geven op welke wijze zij kan garanderen dat tijdens het vervoer aan de 
temperatuurseisen wordt voldaan. 

Vraag 7
Bent u bereid samen met de VWA op korte termijn te komen tot een steviger 
aanpak van diertransporten die het welzijn van de dieren ten goede komt? Zo 
ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 7
Het handhavingsinstrumentarium is sinds 1 januari 2009 sterk aangepast en 
uitgebreid. Zo zijn de beleidsregels dierenwelzijn en het specifiek interventie-
beleid diertransport van de VWA gepubliceerd en in werking getreden. Per 
1 september 2010 zal de bestuurlijke boete kunnen worden opgelegd. Ik zie 
daarom geen noodzaak om additionele acties of maatregelen te nemen.
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2962 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de nieuwe 
Q-koortsbesmetting in Lunteren (ingezonden 9 juli 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 
23 juli 2010). 

Vraag 1
Is het waar dat er in Lunteren een nieuw bedrijf besmet is verklaard met 
Q-koorts? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3 en 4
Wanneer en op welke wijze is de diagnose Q-koorts gesteld? 
Kunt u toelichten waarom u stelt dat alle geiten op dit bedrijf tijdig en 
volledig gevaccineerd zijn? Wanneer hebben de beide vaccinatierondes 
plaatsgevonden?
Is het waar dat de Q-koorts besmetting heeft plaatsgevonden nadat de dieren 
gevaccineerd werden? 

Antwoord 2, 3 en 4
De besmetting is op de gebruikelijke wijze geconstateerd. Nadat de tankmelk-
monitoring een positieve uitslag gaf, is op 28 juni jl. door de Voedsel en 
Waren Autoriteit (nVWA) een ambtelijk monster genomen. Het ambtelijk 
monster was positief en het bedrijf is besmet verklaard. 
Het bedrijf heeft in 2009 tweemaal gevaccineerd (in juli en augustus). Daarom 
hoeft in 2010 slechts éénmaal gevaccineerd te worden, dit heeft op 10 mei 
2010 plaatsgevonden. 
Vaccinatie heeft dus ruim vóór besmetting plaatsgevonden. 

Vraag 5
Is het waar dat u niet kunt kwantificeren in welke mate er door een gevacci-
neerd dier minder bacteriën worden uitgestoten dan door een niet-
gevaccineerd dier? 
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Antwoord 5
Er is onderzoek gedaan naar het verschil in uitstoot van bacteriën tussen 
gevaccineerde dieren en niet-gevaccineerde dieren. Uit dit onderzoek blijkt 
dat de uitstoot door vaccinatie met een factor 1000 wordt verminderd. De 
kans op abortus (en daarmee uitstoot via abortus) wordt tot vrijwel nul 
gereduceerd. 

Vraag 6
Waarom stelt u in uw persbericht dat vaccinatie een besmetting met de 
Q-koorts voorkomt, terwijl bekend is dat dit niet het geval is1, en juist ook 
deze nieuwe besmetting van gevaccineerde geiten bewijst dat de vaccinatie 
besmetting niet dus voorkomt? Bent u bereid uw persbericht te rectificeren 
en volledige openheid te betrachten over de – beperkte – werking van het 
vaccin? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze? 

Antwoord 6
De belangrijkste maatregel om besmetting van mensen met Q-koorts de 
komende jaren te voorkomen, is het vaccineren van schapen en geiten. 
Vaccinatie verkleint de kans dat dieren besmet raken. Als een dier toch 
besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de kans op abortus heel klein wordt en 
dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden. Op de website 
qkoortsinnederland.nl en op de website van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat deze informatie al langere tijd duidelijk 
aangegeven. 

Vraag 7
Is het waar dat u naast het instellen van een bezoekersverbod geen extra 
maatregelen treft voor dit bedrijf? Zo ja, waarom is dit het geval, terwijl vorig 
jaar de drachtige dieren nog geruimd moesten worden en de niet drachtige 
dieren een levenslang fokverbod opgelegd hebben gekregen? 

Antwoord 7
Naast het bezoekersverbod gelden voor dit nieuw besmette bedrijf een 
afvoerverbod naar andere melkleverende bedrijven, mestmaatregelen, 
verplichte ongediertebestrijding en andere hygiënemaatregelen. 

Vraag 8
Is het waar dat er bedrijven zijn die vorig jaar in dezelfde situatie verkeerden 
als dit bedrijf in Lunteren, namelijk dat zij volledig gevaccineerde, niet 
drachtige dieren hadden waarbij een besmetting werd geconstateerd en dat 
deze dieren een levenslang fokverbod hebben opgelegd gekregen omdat de 
risico’s voor de volksgezondheid van het fokken met deze dieren te groot 
werden geacht? Zo ja, wat is dan het verschil met de huidige situatie in 
Lunteren en wat rechtvaardigt hierin het verschil in opgelegde maatregelen? 
Zo neen, welke verschillen constateert u dan en in welke mate is het risico 
voor de volksgezondheid hier dan anders? 

Antwoord 8
In oktober is de tankmelkmonitoring van start gegaan en zijn de eerste 
bedrijven besmet verklaard. Van de bedrijven die vorig najaar en in de loop 
van het lammerseizoen besmet verklaard zijn, is niet aan te geven of deze 
dieren tijdig (vóór besmetting) gevaccineerd waren. 
Dit is de reden dat in 2010 ook op gevaccineerde bedrijven de drachtige 
dieren geruimd zijn en dat de niet-drachtige dieren een levenslang fokverbod 
hebben gekregen. Het bedrijf dat nu besmet is verklaard, is op 10 mei 2010 
gevaccineerd. In 2009 waren de dieren op dit bedrijf ook al gevaccineerd. 
Wanneer gevaccineerde dieren besmet raken, is de uitscheiding veel lager, 
waardoor er een veel minder groot risico voor de volksgezondheid is. 
Volgens de deskundigen is de kans op verwaaiing van de bacterie vanuit de 
stal naar de omgeving zeer klein. Bij direct contact zou mogelijk nog een 
verhoogd risico op ziekte bij de mens kunnen ontstaan. Daarom geldt er een 
bezoekersverbod. Om het risico nog verder te verkleinen, gelden naast het 
bezoekersverbod verschillende hygiënemaatregelen. Om arbeidsgerelateerde 

1 Kamerstuk 28 286, nr. 421.
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ziekte te voorkomen kunnen professionele bezoekers aan de stal en de 
veehouder zelf verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen nemen. 

Vraag 9, 10, 11 en 12
Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat er een nieuw geval van Q-koorts is 
geconstateerd bij een volledig gevaccineerd bedrijf? 
Deelt u de mening dat de maatregelen te snel versoepeld zijn en dat dit soort 
nieuwe gevallen bewijzen dat het gevaar van de Q-koorts nog zeker niet 
geweken is?
Kunt u bevestigen dat er een gerede kans bestaat dat de besmette dieren op 
het bedrijf in Lunteren, wanneer zij drachtig worden, de bacterie zullen 
uitstoten en dat dit nieuwe ziektegevallen kan veroorzaken, mede in het licht 
van de toch al hoge concentratie van de bacterie in het milieu? 
Welke belangenafweging ligt ten grondslag aan uw beslissing om voor dit 
besmette bedrijf geen fokverbod af te kondigen en op welke wijze is het 
belang van de gezondheid van de omwonenden daarin meegenomen? 

Antwoord 9, 10, 11 en 12
Vaccinatie is niet een middel, waarmee voorkomen wordt dat bacteriën en 
virussen een lichaam kunnen binnendringen. Door vaccinatie wordt het 
immuunapparaat zodanig voorbereid op infectie, dat een infectie snel het 
hoofd geboden kan worden, waardoor grote uitscheiding en nadelige 
gevolgen zoals bijvoorbeeld abortus voorkomen kunnen worden. Nieuwe 
besmettingen kunnen dus altijd voorkomen. Omdat vaccinatie de kans op 
abortus reduceert en de uitstoot van bacteriën sterk vermindert, is de 
verwachting dat het risico op humane infecties dat gerelateerd is aan deze 
uitstoot substantieel en doorslaggevend afneemt. Het is dan ook niet nodig 
om een fokverbod op te leggen of dieren te ruimen. 
Zoals de deskundigen in hun advies van 25 mei al aangaven, blijft er een 
kans aanwezig dat vanuit het besmette milieu nieuwe ziektegevallen ontstaan. 

Vraag 13 en 14
Deelt u de mening dat het opheffen van de fok- en aanvoerverboden niet in 
het belang van de volksgezondheid zijn? Zo neen, waarom niet? 
Bent u bereid de dieren op het besmet verklaarde bedrijf in Lunteren een 
levenslang fokverbod op te leggen? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord 13 en 14
Nee. Zoals we in onze brief van 29 juni (Tweede Kamer 2009–2010, 28 286 
nr. 421) hebben aangegeven, is de belangrijkste bron van besmetting, de 
besmette drachtige, niet tijdig en niet volledig gevaccineerde geiten en 
schapen, weggehaald. Nu de bron is weggehaald, kan bedrijfsvoering op 
melkgeiten- en melkschapenbedrijven op een veilige manier worden 
voortgezet. Jaarlijkse vaccinatie is een belangrijk onderdeel van deze veilige 
bedrijfsvoering. Het is daarom niet nodig om op het besmet verklaarde 
bedrijf een levenslang fokverbod op te leggen. 

Vraag 15
Bent u bereid af te zien van uw voornemen om het fok- en aanvoerverbod te 
versoepelen op 15 juli en de maatregelen van kracht te laten totdat minstens 
een half jaar geen nieuwe besmettingen bij dieren zijn vastgesteld? Zo neen, 
waarom niet? 
Bent u bereid, gezien de urgentie door de voorgenomen versoepeling van de 
maatregelen per 15 juli, deze vragen binnen een week te beantwoorden? 

Antwoord 15
Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar de aangenomen motie 
Dijkgraaf (TK 28 286 nr. 419) en onze brief van 8 juli jl. (TK 28 286 nr. 423).
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de voortgang op het gebied van preventie van 
stalbranden (ingezonden 15 juli 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (ontvangen 
25 augustus 2010). 

Vraag 1
Kent u de berichten «Brand in Landhorst kost 875 varkens het leven1», 
«Achthonderd varkens gedood door brand2», «Tienduizenden kippen dood 
door brand3» en «Honderden varkens omgekomen door brand»?4 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3 en 4
Deelt u de zorgen over de stijging van het aantal dieren dat als gevolg van 
stalbranden om het leven komt5? Kunt u uiteenzetten welke aantallen door 
stalbranden gedode dieren u onacceptabel zou vinden? Zo ja, waar is dat 
oordeel op gebaseerd? Zo nee, waarom niet? 
Wat is de stand van zaken van het overleg over het beperken van het aantal 
stalbranden dat u in antwoord op eerdere vragen hebt toegezegd? 
Kunt u uiteenzetten of het door u toegezegde onderzoek naar de stalbranden-
problematiek6 al is afgerond? Zo ja, kunt u de resultaten van dit onderzoek 
naar de Kamer sturen? Zo nee, waarom duurt het onderzoek langer dan 
verwacht? 

1 http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=115882
2 http://www.telegraaf.nl/binnenland/7157201/

__Varkens_dood_door_brand__.html?sn=binnenland,buitenland
3 http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/07_juli/

08/binnenland/tienduizenden-kippen-dood-bij-brand.xml
4 http://www.agd.nl/10100838/Nieuws/Artikel/Honderden-varkens-omgekomen-door-brand.htm
5 http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3126746.ece/

_Aantal_dode_dieren_bij_stalbranden_stijgt_fors_.html
6 Brief MinVrom d.d. 19 februari 2010, betreft motie van het lid Ouwehand over stalbranden.
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Antwoord 2, 3 en 4
Zoals aangegeven in eerdere beantwoording op Kamervragen inzake brand in 
stallen (zie Aanhangsel Handelingen vergaderjaar 2008–2009, nr. 51) baart ook 
mij het aantal veeslachtoffers zorgen en juist daarom ben ik vorig jaar in 
overleg getreden met Dierenbescherming, LTO Nederland, het ministerie van 
WWI en BZK om te bezien hoe het aantal stalbranden kan worden beperkt. De 
Dierenbescherming en LTO Nederland hebben naar aanleiding van dit overleg 
een onderzoek uitgezet naar de ernst, omvang, preventie en bestrijding van 
brand in stallen. Dit betreft het onderzoek dat in de brief van 19 februari 2010 
(32 123 XI, nr. 61) is genoemd. De resultaten van dit onderzoek worden eind 
deze zomer besproken met voornoemde partijen. 
Zodra de uitkomsten van dat overleg en het daarop betrekking hebbende 
standpunt van de betrokken ministers bekend zijn, zult u daarover van de 
zijde van het kabinet worden geïnformeerd. Naar verwachting is dit voor eind 
2010. 

Vraag 5
Hoe verhoudt uw aanpak zich tot het onlangs opgerichte netwerk Brandveilig-
heid in de varkenshouderij7? Kunt u dit toelichten? 

Antwoord 5
Het netwerk Brandveiligheid in de varkenshouderij heeft eveneens tot doel 
om het aantal stalbranden te beperken. Dit netwerk wordt door mij gefinan-
cierd. Bij het overleg tussen Dierenbescherming, LTO Nederland en de 
ministeries van WWI en LNV en BZK zal ook dit netwerk worden betrokken. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat de preventie van stalbranden vanuit het oogpunt van 
dierenwelzijn en maatschappelijke impact alleen via algemeen geldend beleid 
kan worden gerealiseerd, en niet slechts op basis van vrijwillige afspraken? 
Zo ja, op welke wijze geeft u hier uitvoering aan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6
Zodra de uitkomsten van voornoemd overleg en het daarop betrekking 
hebbende standpunt van de betrokken ministers bekend zijn, zult u daarover 
van de zijde van het kabinet worden geïnformeerd.

7 http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=115960
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over het essay over de ethische vragen over voedsel 
(ingezonden 22 juli 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 10 september 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Minder vlees eten gaat niet vrijwillig»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat de heer Staman en mevrouw Slob een essay hebben 
geschreven voor uw ministerie over de ethische vragen die uw ministerie kan 
verwachten over voedsel? 

Antwoord 2
Neen, de heer Staman en mevrouw Slob hebben geen essay geschreven, 
maar de bestaande nota «Een strategische agenda voor het ethiekbeleid van 
LNV» geactualiseerd. 

Vraag 3
Bent u bereid dit essay aan de Kamer te doen toekomen? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 3
De geactualiseerde nota is in oktober 2009 gepubliceerd en staat ook op de 
website van het Rathenau Instituut, www.rathenau.nl. Ik zal de nota meestu-
ren met mijn brief in reactie op de vragen van de vaste Kamercommissie 
voor LNV.

1 http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3133721.ece/
Minder_vlees_eten_gaat_niet_vrijwillig_.html
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het VWA 
advies om contact met schapen te vermijden (ingezonden 29 juli 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 
15 september 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, 
nr. 3168. 

Vraag 1, 2
Welke consequenties verbindt u aan het recent uitgekomen advies van de 
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) over de microbiologische risico’s van 
schapenwol in de Nederlandse wolproductieketen? 
Op welke wijze wilt u uitvoering geven aan het advies van het Bureau 
Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) om het publiek voor 
te lichten over mogelijke risico’s van contact met schapen en onbehandelde 
wol? 

Antwoord 1, 2
Voor het antwoord op deze vragen verwijs ik naar mijn brief van 15 septem-
ber, waarin ik mede namens minister Klink, de beleidsreactie geef op het 
advies van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering 
(BuRO). 

Vraag 3
Op welke wijze raadt u kinderboerderijen aan om met dit gezondheidsadvies 
om te gaan? Deelt u de mening dat het raadzaam zou zijn geen schapen op 
kinderboerderijen meer toe te staan? Zo ja, op welke wijze wilt u daar 
uitvoering aan geven? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3
Kinderboerderijen bieden een unieke manier om kinderen in contact te 
brengen met dieren, om kennis over te dragen over verzorging van dieren en 
om kinderen te leren omgaan met dieren. Daarbij past ook dat omgaan met 
dieren risico’s met zich mee kunnen brengen en dat risico’s kunnen worden 
verkleind door goede hygiëne. Ik zal het advies onder de aandacht brengen 
bij de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN), zodat zij op basis van 
het advies eventueel de voorlichting aan bezoekers kunnen aanscherpen. De 
mening dat het raadzaam zou zijn om geen schapen op kinderboerderijen toe 
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te staan, deel ik niet. Waar mensen en dieren samenkomen, bestaat altijd het 
risico dat ziekten van dier op mens overgaan. 
Dit is onvoldoende reden om contacten tussen mensen en dieren te 
verbieden. Beter kunnen mensen zelf voorzorgsmaatregelen (zoals het 
wassen van handen na contact met dieren) nemen om zich te beschermen 
tegen eventuele ziekten. Specifiek in het geval van Q-koorts is een verplichte 
vaccinatiecampagne ingesteld voor schapen en geiten op kinderboerderijen. 

Vraag 4, 5
Is er sprake van een verplichte waarschuwing aan bezoekers van kinderboer-
derijen en andere gelegenheden en inrichtingen waar schapen gehouden 
worden over de mogelijke risico’s? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit 
als verplichtende maatregel op te nemen? 
Deelt u de mening dat het raadzaam zou zijn schaapscheerdersfeesten af te 
gelasten na dit advies? Zo nee, waarom niet en op welke wijze wilt u 
bezoekers van dit soort gelegenheden informeren over de mogelijke risico’s? 

Antwoord 4, 5
Er is geen sprake van een door de Rijksoverheid opgelegde verplichting tot 
een waarschuwing aan bezoekers van kinderboerderijen en andere gelegen-
heden en inrichtingen waar schapen gehouden worden over de mogelijke 
risico’s. Ook is er geen sprake van het afgelasten van schaapscheerderseve-
nementen. Er is voor burgers in Nederland op verschillende plaatsen 
informatie beschikbaar over zoönosen en over maatregelen om deze te 
voorkomen. Burgers dragen zelf de verantwoordelijkheid om in geval van 
contact met dieren de hygiëne-adviezen na te leven, waarmee ziektes 
voorkomen kunnen worden. 
De kinderboerderijen en organisatoren van evenementen hebben de 
verantwoordelijkheid om bezoekers goed te informeren over eventuele 
risico’s en te wijzen op maatregelen ter preventie van ziekten (zoals het 
wassen van de handen na contact met de dieren). Specifiek voor Q-koorts 
heeft de overheid, daar waar burgers zich niet zelf kunnen beschermen, 
aanvullende maatregelen ingesteld; zoals de verplichte vaccinatie en het 
gescheiden aflammeren van schapen op bedrijven met een publieksfunctie.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet 
melden van aangiftplichtige dierziekten (ingezonden 13 augustus 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 
17 september 2010) 

Vraag 1
Kent u het bericht «Aangifteplichtige dierziekten worden niet altijd direct 
gemeld»1? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten hoe vaak het afgelopen jaar aangiftplichtige dierziekten 
gemeld zijn, in hoeveel gevallen er daadwerkelijke sprake was van een 
dierziekte en welke aanvullende maatregelen zijn genomen? 

Antwoord 2
In het afgelopen jaar zijn 1240 verdenkingen gemeld aan de nVWA. Het 
betreft hier verdenkingen van aangifteplichtige, waaronder ook bestrijdings-
plichtige, dierziekten. In 141 gevallen is de betreffende dierziekte door middel 
van ambtelijke monstername bevestigd. 
Afhankelijk van de dierziekte worden er aanvullende maatregelen genomen. 
Deze kunnen variëren van het inzetten van een behandeling met antibiotica, 
tot het instellen van vervoersverboden en het ruimen van alle voor de 
dierziekte gevoelige dieren op een bedrijf. 

Vraag 3
Zijn er sancties bij het niet direct melden van dierziekten? Zo ja, kunt u 
toelichten hoe vaak die het afgelopen jaar zijn opgelegd? Zo nee, waarom 
niet? 

1 http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=117568
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Antwoord 3
Het handelen in strijd met de meldplicht is strafbaar gesteld in de Wet op de 
economische delicten. Wanneer duidelijk is dat een veehouder of dierenarts 
zich niet aan de meldplicht heeft gehouden, stelt de nVWA (voorheen de 
Algemene Inspectiedienst) een onderzoek in. 
De rechter kan een boete opleggen van de vijfde categorie (maximaal 
€ 76 000,–) indien de overtreding opzettelijk is begaan of van de vierde 
categorie (maximaal € 19 000,–) indien de overtreding niet opzettelijk is 
begaan. 
Indirect heeft de veehouder ook nadeel van het niet melden van een 
aangifteplichtige dierziekte. Wanneer er op een bedrijf geruimd moet worden, 
zal het langer wachten met melden invloed hebben op de compensatie die hij 
krijgt. Dode dieren worden namelijk niet gecompenseerd en zieke dieren 
worden minder gecompenseerd dan verdachte (vooralsnog gezonde) dieren. 
Dus hoe langer een veehouder wacht met melden, hoe minder compensatie 
hij krijgt. 
Afgelopen jaar zijn er geen overtredingen van de meldplicht bewezen en zijn 
er dus ook geen sancties opgelegd aan veehouders of dierenartsen. 

Vraag 4
Bent u bereid aanvullende maatregelen te nemen om de kennis van 
aangiftplichtige dierziekten bij veehouders en dierenartsen te verhogen, 
waardoor er sneller meldingen zullen worden gedaan? Zo ja, op welke wijze 
en termijn? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4
Er worden door mijn ministerie meerdere acties ondernomen om de kennis 
van veehouders en dierenartsen te vergroten op het gebied van aangifteplich-
tige dierziekten. Via scholing en nascholing van veehouders en dierenartsen 
wordt continu aandacht gegeven aan aangifteplichtige dierziekten. Dat 
gebeurt door het opnemen hiervan in het reguliere lesprogramma van het 
groene onderwijs, maar ook door het geven van gastcolleges of het spreken 
bij studieclubs, congressen, symposia en seminars door medewerkers van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), nVWA of de 
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). 
Ook investeer ik in onderzoek naar verbetering van de meldingsplicht, het 
door u genoemde artikel vloeit voort uit een van die onderzoeken. 
Daarnaast wordt er veel in de vakbladen gepubliceerd over aangifteplichtige 
dierziekten en het belang van het vroegtijdig melden aan LNV en nVWA, vaak 
in combinatie met de GD. 
Een ander product dat LNV samen, met in dit geval de varkenssector en het 
Productschap Vee, Vlees en Eieren (PVE), heeft laten ontwikkelen, is de 
internettool «snelle signalering varkensziekten» (varkensziekten.nl). Hier 
kunnen veehouders op een makkelijke en toegankelijke manier hun kennis op 
peil houden. 

Vraag 5
Ziet u, gelet op het grote belang voor de volksgezondheid, aanvullende 
maatregelen die de overheid kan nemen om het direct melden te bevorde-
ren? Zo ja, welke maatregelen en op welke wijze wilt u daar invulling aan 
geven? Zo nee, hoe denkt u dit probleem dan op te lossen? 

Antwoord 5
Er zijn de afgelopen jaren tal van maatregelen getroffen om sneller melden te 
bevorderen. In de regelgeving zijn bijvoorbeeld voor vogelgriep ook de 
klinische verschijnselen vastgelegd wanneer een veehouder moet melden of 
een dierenarts moet consulteren. 
Daarnaast is de mogelijkheid voor de veehouder ingevoerd om via uitslui-
tingsdiagnostiek gratis onderzoek te laten doen op bijvoorbeeld vogelgriep of 
klassieke varkenspest. 
Ook wordt er veel gecommuniceerd over de meldplicht en wordt zo getracht 
de angst om te melden weg te nemen. Bijvoorbeeld door de GD, deze 
publiceert ingeval van vogelgriep op aanwijzing van LNV, nVWA, Product-
schap Pluimvee en Eieren (PPE) en de pluimveesector, voor de dierenartsen 
en veehouders elk kwartaal het aantal verdenkingen en de snelheid waarmee 
de verdenkingen zijn opgeheven. Dat blijkt in alle gevallen van vogelgriep-
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meldingen van het afgelopen jaar binnen 24 uur te zijn geweest. Ook wordt 
steeds de procedure van de afhandeling van een verdenking uitgelegd. 
Wij zullen dus continu blijven praten met de verschillende veehouderijsecto-
ren en dierenartsen om angsten, geruchten en wantrouwen weg te nemen, 
maar ook om ze attent te maken op hun eigen verantwoordelijkheden voor de 
gezondheid van hun eigen dieren, van de dieren van hun collega’s en in 
geval van aangifte-plichtige zoönosen voor de gezondheid van hun werkne-
mers, gezin en omwonenden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 3
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Antwoord van minister Huizinga-Huizinga (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) (ontvangen  31 augustus 2010) 

1
Wat vindt u er van dat provincies en gemeenten hemel en aarde moeten bewegen om bedrijven die
stelselmatig de milieunormen overtreden definitief te kunnen sluiten?[1]

Antwoord:
Het definitief sluiten van een bedrijf is een zware sanctie met aanzienlijke gevolgen voor het
bedrijf, de medewerkers en mogelijk ook de (lokale) economie. Aan een sanctie die leidt tot
bedrijfssluiting worden dan ook relatief zware eisen gesteld omtrent de zorgvuldigheid en
motivering. Gelet op de gevolgen van de sanctie vind ik het in verhouding dat relatief zware eisen
worden gesteld aan de zorgvuldigheid en motivering. 

2
Bent u nog steeds van mening dat firma’s die zich lange tijd niet aan hun milieuvergunning houden
uiteindelijk moeten kunnen worden gesloten? Zo ja, hoe beoordeelt u de moeite die deze stap in de
praktijk blijkt te kosten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Indien wordt vastgesteld dat een ondernemer structureel vergunningvoorschriften niet naleeft
en deze overtredingen niet op andere wijze ongedaan gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld met
een last onder dwangsom of bestuursdwang), moet een bedrijf gesloten kunnen worden. Zie verder
mijn antwoord op vraag 1.

3
Deelt u de mening dat het systeem van milieuvergunningen verouderd is en dat periodieke toetsing
beter aansluit bij de verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten om de milieunormen in hun
regio te bewaken?

Antwoord:
Nee, ik ben niet van mening dat het systeem van milieuvergunningen is verouderd. Voor provincies
en gemeenten bestaat als bevoegd gezag reeds de wettelijke plicht om periodiek te toetsen of
milieuvergunningen nog actueel zijn. De resultaten van deze toets kunnen tot aanscherping van de
vergunning leiden. 

4
Kunt u toelichten wat u heeft gedaan met de herhaaldelijke adviezen die u heeft gekregen omtrent
de milieuvergunningen, waarin werd gepleit voor lichtere milieuvergunningen, die tussentijds
toetsbaar en eenvoudiger in te trekken zijn en voor tijdelijke milieuvergunningen als instrument
voor het omgaan met onzekere risico’s? Zo ja, kunt u uiteenzetten waarom u deze adviezen niet
(geheel) heeft opgevolgd? 

Antwoord:
Bij de beantwoording van deze vraag wordt ervan uitgegaan dat met het advies ‘voor lichtere
milieuvergunningen, die tussentijds toetsbaar en eenvoudiger in te trekken zijn’, gedoeld wordt op
de aanbevelingen die in het rapport ‘Ambtshalve wijziging van de milieuvergunning’[2] zijn
opgenomen over het tussentijds toetsen en het intrekken van milieuvergunningen. Dit rapport
bevat de resultaten van een onderzoek naar noodzakelijke aanpassingen van de plicht om de
vergunning te actualiseren in het licht van de eisen die daaraan gesteld worden in het
richtlijnvoorstel industriële emissies. Deze Europese richtlijn is nog niet in werking getreden en
derhalve ook nog niet omgezet in Nederlandse wetgeving. Bij de implementatie van deze richtlijn
zal ik de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport in overweging nemen. 
De aanbeveling om tijdelijke milieuvergunningen te gebruiken voor het omgaan met onzekere
risico’s is in het rapport ‘Onzekere milieurisico’s’[3] opgenomen. Op dit moment beschikken bevoegd
gezaginstanties al over de bevoegdheid om in bepaalde gevallen een milieuvergunning voor een
termijn van ten hoogste vijf jaar te verlenen. Dat geldt onder meer voor situaties waar dat nodig is
in verband met het ontwikkelen van een beter inzicht in de gevolgen voor het milieu.
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die op 1 oktober 2010 in werking treedt,
wordt de bevoegdheid om vergunningen tijdelijk te verlenen uitgebreid. Door deze uitbreiding is de
bevoegdheid om een vergunning tijdelijk te verlenen niet langer beperkt tot bepaalde gevallen. 

5
Bent u bekend met de situatie omtrent het bedrijf Sterigenics in Zoetermeer dat jarenlang te hoge
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concentraties van het kankerverwekkende ethyleenoxide heeft uitgestoten? Hoe beoordeelt u de
conclusie van de gemeenteraad van Zoetermeer dat de gemeente dit bedrijf nooit een vergunning
had mogen verlenen? Deelt u de mening dat het onverteerbaar zou zijn als een (onterecht)
verleende vergunning een bedrijf tot in lengte van jaren in staat zou stellen de milieunormen te
overtreden en stoffen uit te stoten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid? Zo ja, op
welke wijze denkt u de volksgezondheid met de huidige milieuvergunningensystematiek alsnog te
kunnen beschermen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, met de problematiek van de uitstoot van het bedrijf Sterigenics in Zoetermeer ben ik bekend.
Dit bedrijf heeft een milieuvergunning waarin emissienormen voor de uitstoot van ethyleenoxide
zijn opgenomen. Het verlenen van de milieuvergunning is de bevoegdheid van het college van
BenW van Zoetermeer. Voor de voorbereiding en totstandkoming van een milieuvergunning gelden
wettelijke regels. Uit deze regels volgt onder meer dat een milieuvergunning slechts kan worden
geweigerd als daartoe een grond aanwezig is. 
Het bedrijf Sterigenics dient zich, net als alle andere bedrijven met een milieuvergunning, aan de
eisen te houden die in de vergunning zijn opgenomen. BenW is belast met de handhaving van de
milieuvergunning van dit bedrijf en heeft derhalve de taak om overtredingen te beëindigen. De
gemeente is inmiddels met Sterigenics tot overeenstemming gekomen dat het bedrijf per 1 januari
2011 stopt met haar activiteiten op de locatie Zoetermeer.
In het kader van het programma ‘Uitvoering met ambitie' werk ik onder meer aan een oplossing
van de problemen die door de Commissie Mans met betrekking tot toezicht en handhaving zijn
gesignaleerd. Dit zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit van toezicht en handhaving door
gemeenten, provincies en rijksoverheid.

6
Bent u bekend met de situatie omtrent Nijhoff Grindmaatschappij NV in Almelo, dat ernstig
vervuilde grond, door de Raad van State bestempeld als gevaarlijk afval, tegen de regels in, heeft
verkocht als bouwstof? Vindt u dat Gedeputeerde Staten van Overijssel juist hebben gehandeld
door de milieuvergunningen van het bedrijf in te trekken, nadat het herhaaldelijk opleggen van een
last onder dwangsom geen einde bleek te maken aan de overtredingen? Zo nee, welke
mogelijkheden ziet u voor de provincie om de volksgezondheid en het milieu te beschermen
wanneer het instrumentarium van waarschuwingen tot dwangsommen is uitgeput en de
overtredingen gewoon doorgaan? 

Antwoord:
Ja, ik ben bekend met de situatie omtrent de firma Nijhoff. Gedeputeerde Staten van Overijssel
hebben besloten de milieuvergunning van het bedrijf per 4 oktober 2010 in te trekken. GS hebben
de taak om zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de milieuvergunning van dit
bedrijf. Het college beschikt daartoe over een scala aan instrumenten, waaronder de gehele of
gedeeltelijke intrekking van de vergunning. Het besluit van GS staat open voor bezwaar en beroep.
Bij het volgen van deze procedure is het uiteindelijk aan de Raad van State om een oordeel over de
juistheid van het besluit te geven.

7
Deelt u de mening dat tijdelijke milieuvergunningen bovengenoemde situaties hadden kunnen
voorkomen? Zo nee, waarom niet?
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concentraties van het kankerverwekkende ethyleenoxide heeft uitgestoten? Hoe beoordeelt u de
conclusie van de gemeenteraad van Zoetermeer dat de gemeente dit bedrijf nooit een vergunning
had mogen verlenen? Deelt u de mening dat het onverteerbaar zou zijn als een (onterecht)
verleende vergunning een bedrijf tot in lengte van jaren in staat zou stellen de milieunormen te
overtreden en stoffen uit te stoten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid? Zo ja, op
welke wijze denkt u de volksgezondheid met de huidige milieuvergunningensystematiek alsnog te
kunnen beschermen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, met de problematiek van de uitstoot van het bedrijf Sterigenics in Zoetermeer ben ik bekend.
Dit bedrijf heeft een milieuvergunning waarin emissienormen voor de uitstoot van ethyleenoxide
zijn opgenomen. Het verlenen van de milieuvergunning is de bevoegdheid van het college van
BenW van Zoetermeer. Voor de voorbereiding en totstandkoming van een milieuvergunning gelden
wettelijke regels. Uit deze regels volgt onder meer dat een milieuvergunning slechts kan worden
geweigerd als daartoe een grond aanwezig is. 
Het bedrijf Sterigenics dient zich, net als alle andere bedrijven met een milieuvergunning, aan de
eisen te houden die in de vergunning zijn opgenomen. BenW is belast met de handhaving van de
milieuvergunning van dit bedrijf en heeft derhalve de taak om overtredingen te beëindigen. De
gemeente is inmiddels met Sterigenics tot overeenstemming gekomen dat het bedrijf per 1 januari
2011 stopt met haar activiteiten op de locatie Zoetermeer.
In het kader van het programma ‘Uitvoering met ambitie' werk ik onder meer aan een oplossing
van de problemen die door de Commissie Mans met betrekking tot toezicht en handhaving zijn
gesignaleerd. Dit zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit van toezicht en handhaving door
gemeenten, provincies en rijksoverheid.

6
Bent u bekend met de situatie omtrent Nijhoff Grindmaatschappij NV in Almelo, dat ernstig
vervuilde grond, door de Raad van State bestempeld als gevaarlijk afval, tegen de regels in, heeft
verkocht als bouwstof? Vindt u dat Gedeputeerde Staten van Overijssel juist hebben gehandeld
door de milieuvergunningen van het bedrijf in te trekken, nadat het herhaaldelijk opleggen van een
last onder dwangsom geen einde bleek te maken aan de overtredingen? Zo nee, welke
mogelijkheden ziet u voor de provincie om de volksgezondheid en het milieu te beschermen
wanneer het instrumentarium van waarschuwingen tot dwangsommen is uitgeput en de
overtredingen gewoon doorgaan? 

Antwoord:
Ja, ik ben bekend met de situatie omtrent de firma Nijhoff. Gedeputeerde Staten van Overijssel
hebben besloten de milieuvergunning van het bedrijf per 4 oktober 2010 in te trekken. GS hebben
de taak om zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de milieuvergunning van dit
bedrijf. Het college beschikt daartoe over een scala aan instrumenten, waaronder de gehele of
gedeeltelijke intrekking van de vergunning. Het besluit van GS staat open voor bezwaar en beroep.
Bij het volgen van deze procedure is het uiteindelijk aan de Raad van State om een oordeel over de
juistheid van het besluit te geven.

7
Deelt u de mening dat tijdelijke milieuvergunningen bovengenoemde situaties hadden kunnen
voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, tijdelijke milieuvergunningen hadden bovengenoemde situaties niet kunnen voorkomen. Het
instrument van een tijdelijke vergunning leidt op zichzelf namelijk niet tot het voorkomen van
overtredingen.

8
Deelt u de mening dat een tijdelijke milieuvergunning een constante prikkel kan zijn om goed te
blijven presteren en minimaal de milieuwetgeving na te leven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Het bevoegd gezag heeft al de wettelijke plicht om vergunningen periodiek te beoordelen en
zo nodig aan te scherpen. Met een adequate uitvoering van deze actualisatieplicht worden
bedrijven constant geprikkeld om het milieu te beschermen. Een tijdelijke milieuvergunning voegt
daar niets aan toe.
De mate waarin milieuwetgeving wordt nageleefd, wordt niet bepaald door het tijdelijk of
permanent zijn van de milieuvergunning, maar primair door de bereidheid van burgers en bedrijven
om de milieuwetgeving na te leven en secundair door de wijze waarop de overheid haar toezicht-
en handhavingstaken uitoefent. 

9
Bent u bereid de tijdelijke milieuvergunning opnieuw in overweging te nemen om dit soort lastige
en gevaarlijke situaties in de toekomst te kunnen vermijden?

Antwoord:
Nee, de bevoegdheid om een milieuvergunning tijdelijk te verlenen bestaat op dit moment al. Zie
verder mijn antwoord op vraag 4.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over 300 overleden biggen tijdens een veetransport 
(ingezonden 31 augustus 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 15 september 2010). 

Vraag 1, 2, 3
Kunt u inzicht geven in de oorzaak van de dood van driehonderd biggen, die 
zijn overleden tijdens een veetransport naar Spanje? Zo nee, waarom niet?1 

Heeft de betreffende transporteur eerder overtredingen begaan? Zo ja, 
hoeveel, welke overtredingen, in welke periode, en welke sancties heeft deze 
transporteur daarvoor gekregen? 
Hoe verklaart u dat de transporteur geen straf opgelegd heeft gekregen voor 
het zo onzorgvuldig vervoeren van dieren dat 300 biggen de reis niet 
overleefd hebben? Deelt u de mening dat het hier een strafbaar feit betrof? 

Antwoord 1, 2, 3
In algemene zin kan ik zeggen dat op het moment dat de informatie over het 
bewuste transport door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) werd 
geconstateerd, onmiddellijk is besloten tot het schorsen van de vervoersver-
gunning. Het schorsen van een vervoersvergunning is een bestuursrechter-
lijke maatregel. De bedoeling is te voorkomen dat het bedrijf meer overtredin-
gen begaat voordat het bedrijf opheldering heeft gegeven over de oorzaak. 
Daarnaast is onderzoek gestart in het kader van een strafrechtelijk traject. Dit 
kost tijd en hangende het onderzoek en het vervolg hierop doe ik verder geen 
mededelingen over deze zaak. Ik ga daarom niet in op vragen over de 
precieze omstandigheden van het voorval en de situatie van de betreffende 
transporteur. 

Vraag 4, 5
Waarom heeft de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) genoegen 
genomen met het laten opstellen van een protocol? Deelt u de mening dat 
zelfregulering bij dit soort gevallen niet de beste weg is om het dierenwelzijn 
te garanderen? 
Wat is de inhoud van het protocol, door wie is dat protocol opgesteld, welke 
waarborgen zijn in het protocol opgenomen en hoe kan worden gegaran-

1 Persbericht nVWA, 24 augustus 2010
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deerd dat deze waarborgen worden nageleefd? Hoe wordt gecontroleerd dat 
de vervoerder zich in het vervolg aan het protocol en aan de wet houdt? Is er 
voorzien in extra capaciteit van de nVWA om hierop toe te zien? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 4, 5
Volgens artikel 14 van de Beleidsregels dierenwelzijn wordt een schorsing 
opgeheven indien de vervoerder een ten genoegen van de minister opgesteld 
protocol overlegt en dit protocol door de minister is goedgekeurd. Artikel 15 
stelt dat een protocol in ieder geval een beschrijving bevat van: 
a. de aard en de omstandigheden van de overtredingen; 
b. de wijze waarop het voorkomen van de overtredingen is aangepakt; 
c. de maatregelen die zijn genomen om overtredingen in de toekomst te 

voorkomen, en 
d. een beschrijving van het algemene bedrijfsproces. 
De desbetreffende transporteur heeft een protocol ingediend bij de nVWA. 
Het protocol is getoetst en voldeed aan de voorwaarden. De schorsing is 
derhalve opgeheven. Wel zal de betreffende vergunninghouder de komende 
periode onder verscherpt toezicht van de nVWA staan. Hiervoor is extra 
capaciteit ingezet. 

Vraag 6 
Hoeveel controles heeft de nVWA het afgelopen half jaar uitgevoerd bij 
veetransporteurs, hoeveel overtredingen zijn hierbij geconstateerd, welke 
overtredingen waren dat en welke straffen zijn hiervoor opgelegd? 

Antwoord 6
Ik heb u reeds eerder meegedeeld (TK 26 991, nr. 279) dat ik jaarlijks mijn 
bevindingen van overtredingen zal meedelen in het jaarverslag van de 
nieuwe VWA. De geconstateerde overtredingen in 2010 zal ik u in de loop van 
2011 melden. 

Vraag 7 
Deelt u de mening dat steekproeven achteraf door de nVWA, om te achterha-
len hoe heet het is geworden in de veewagens, niet volstaan aangezien het 
leed dan al is geleden? Zo ja, op welke wijze wilt u dit traject verbeteren? Zo 
nee, waarom niet? 

Antwoord 7
Ik constateer dat deze overtreding juist door de steekproef aan het licht is 
gekomen. Steekproeven leveren dus zinvolle informatie op voor de handha-
ving. Ook gaat van steekproeven een preventieve werking uit voor de 
naleving van wet- en regelgeving. 

Vraag 8 
Bent u bereid het spoor van zelfregulering bij veetransporteurs te verlaten en 
extra maatregelen te nemen, zoals meer structurele controles door de nVWA, 
om incidenten als deze in de toekomst te voorkomen en het dierenwelzijn te 
borgen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 8
Ik ben niet bereid het spoor van zelfregulering, dat in de afgelopen jaren met 
de ontwikkeling van kwaliteitssystemen diertransporten in gang is gezet, te 
verlaten. 
Ondernemers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het naleven 
van de wet- en regelgeving. De kwaliteitssystemen kunnen zorgen voor de 
noodzakelijke borging. Controles van de nVWA kunnen vanuit een risicobena-
dering daarop worden afgestemd. 

Vraag 9 
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het algemeen 
overleg VWA, dat staat gepland op woensdag 8 september a.s? 

Antwoord 9
Ik stuur u de antwoorden vóór het AO VWA toe.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de subsidieregeling voor integraal duurzame stallen 
(ingezonden 16 september 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 1 oktober 2010). 

Vraag 1
Kunt u bevestigen dat u recentelijk nog eens 15 miljoen euro extra hebt 
gereserveerd voor de subsidiëring van integraal duurzame stallen?1 

Antwoord 1
Op 10 september heb ik in een wijziging van de Regeling LNV subsidies en 
onderliggend openstellingsbesluit in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze 
wijziging is 15 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in integraal 
duurzame stallen. De regeling integraal duurzame stal- en houderijsystemen 
is geopend van 15 september 2010 tot 15 oktober 2010. 

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat u de criteria om in aanmerking te komen voor deze 
regeling hebt verruimd? Zo ja, welke veranderingen hebt u hierin doorge-
voerd en waarom? 

Antwoord 2
De criteria om in aanmerking te komen voor subsidie zijn niet verruimd en 
zijn gelijk aan de eerdere openstellingen van de regeling integraal duurzame 
stal- en houderijsystemen. 
Wel zijn er veranderingen in de subsidiabele kosten. Voorheen kwamen 
uitsluitend meerkosten van bovenwettelijke investeringen gericht op 
dierenwelzijn in aanmerking voor subsidie. Met deze wijziging komen ook de 
meerkosten voor de bovenwettelijke investeringen in milieu of diergezond-
heid in aanmerking voor subsidie. Deze laatste posten komen echter 
uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien tevens in dierenwelzijn wordt 
geïnvesteerd. 
Met deze uitbreiding van de subsidiabele posten komt het integrale karakter 
van de regeling meer tot zijn recht. 

1 Agrarisch dagblad, 13 september 2010 (http://www.agd.nl/10108356/Nieuws/Platteland/
Verburg-trekt-15-miljoen-euro-uit-voor-duurzame-stallen.htm)
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Vraag 3
Kunt u bevestigen dat uit de nieuwe subsidievoorwaarden voortvloeit dat 
ondernemers die eenzijdig investeren in milieumaatregelen ook in aanmer-
king komen voor een subsidie onder de investeringsregeling integraal 
duurzame stallen? Zo ja, hoe is dit te verenigen met het uitgangspunt van 
een «integraal duurzame stal», waarbij naar alle aspecten van de stal, dus 
ook zeker naar het welzijn van de dieren, gekeken wordt? Zo ja, waarom hebt 
u hiervoor gekozen en op welke manier valt dit te verenigen met het doel om 
in 2023 alleen nog maar integraal duurzame stallen te hebben in Nederland? 

Antwoord 3
Nee. Zie antwoord op vraag 2; een eenzijdige investering in milieu (of 
diergezondheid) komt niet voor subsidie in aanmerking. Er moet altijd sprake 
zijn van verbetering van dierenwelzijn. 

Vraag 4 en 5
Deelt u de mening dat een stal pas integraal duurzaam genoemd kan worden 
als de huisvesting is afgestemd op de natuurlijke behoeftes van de dieren, 
zodat zij hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen? Hoeveel stallen die aan 
deze voorwaarden voldoen zijn al onder deze regeling in aanmerking 
gekomen voor subsidie? 
Deelt u de mening dat een stal waarin alleen ammoniakreducerende 
maatregelen zijn genomen niet te kenmerken is als «integraal duurzaam»? Zo 
nee, waarom niet? 

Antwoord 4 en 5
Voor integraal duurzame stallen hanteer ik (ongewijzigd) de volgende 
definitie: 
«stallen en houderijsystemen die, op terrein van dierenwelzijn, zijn uitgerust 
met maatregelen die verder gaan dan hetgeen bij of krachtens wet is 
voorgeschreven en die tegelijkertijd tenminste voldoen aan maatschappelijke 
randvoorwaarden en wettelijke eisen ten aanzien van milieu, diergezondheid, 
arbeidsomstandigheden, landelijke inpasbaarheid én economische 
haalbaarheid». 
Stallen met alleen ammoniakreducerende maatregelen zijn volgens deze 
definitie niet integraal duurzaam. 
Ik stuur de Kamer jaarlijks een brief over de voortgang van de realisatie van 
het aantal integraal duurzame stallen. In mijn brief over de monitoring 
integraal duurzame stallen van 17 juni jl. (28268, nr. 413) en de bijbehorende 
bijlage kunt u zien dat er op 1 januari 2010 vanuit de regeling integraal 
duurzame stal- en houderijsystemen (RLS) 58 stallen gerealiseerd en er 152 
stallen in voorbereiding zijn. 
Van 1 februari 2010 tot 27 februari 2010 is de regeling integraal duurzame 
stallen en houderijsystemen open geweest onder de regeling GLB inkomens-
steun 2006. Bij deze regeling is er aan 67 aanvragers subsidie toegekend. 

Vraag 6
Bent u bereid striktere criteria te hanteren om er zodoende voor te zorgen dat 
alleen ondernemers die willen investeren in een werkelijk integraal duurzame 
stal, waarbij de behoeftes van het dier centraal staan, in aanmerking komen 
voor subsidie? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6
Zie hierbij mijn antwoord op de vragen 2 en 3. 
Het zwaartepunt van de regeling ligt op dierenwelzijn. Door naast dierenwel-
zijn ook bovenwettelijke investeringen in diergezondheid en milieu subsidia-
bel te stellen, komt het integrale karakter nog beter tot zijn recht. 
Striktere criteria acht ik niet nodig, omdat alleen ondernemers die willen 
investeren in een integraal duurzame stal (waarbij er altijd in bovenwettelijke 
dierenwelzijnsmaatregelen geïnvesteerd moet worden) in aanmerking komen 
voor subsidie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 2
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over het bericht dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 
vanwege de fusie veel gegevens kwijt is (ingezonden 20 september 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 12 oktober 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «VWA: bij fusie zijn veel gegevens kwijt geraakt»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat bij de samenvoeging van de Rijksdienst voor de 
keuring van Vee en Vlees (RVV) en de Keuringsdienst van Waren (KvW) in 
2006 veel gegevens vernietigd of verloren zijn gegaan? Kunt u de oorzaak en 
de gevolgen hiervan toelichten, en kunt u uiteenzetten om hoeveel gegevens 
en welke jaren het gaat, en of de gegevens vernietigd dan wel verloren zijn 
gegaan? 

Antwoord 2
Bij de fusie van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) en de 
Keuringsdienst van Waren (KvW) in de periode 2003–2006 zijn keuringsgege-
vens vernietigd. Het gaat hier om documenten die niet relevant waren voor 
het bedrijfsdossier of voor algemene doeleinden en waar geen bewaartermijn 
voor geldt, zoals de dagelijkse controlelijsten van de keuringen. Niet 
vernietigd zijn inspectieverslagen en auditverslagen van de bedrijven. 

Vraag 3
Kunt u bevestigen dat de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) in de rechtszaak 
versus Compaxo eerst heeft gemeld te weigeren de gegevens te verstrekken, 
en dat later toegegeven moest worden dat de gegevens niet meer beston-
den? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken? Zo nee, wat is dan de 
juiste toedracht geweest? 

1 Agd.nl, 14 september 2010: «VWA: bij fusie zijn veel gegevens kwijt geraakt».
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Antwoord 3
Dat kan ik niet bevestigen. De gegevens die eerst geweigerd en later 
openbaar zijn gemaakt, betreffen andere gegevens dan die waarover de VWA 
niet beschikte. 
De juiste toedracht is als volgt. Compaxo heeft in 2004 op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om bandbezettingsgegevens 
(aantal keurders aan de slachtlijn) te verkrijgen van een aantal slachterijen. 
Naar aanleiding van dit verzoek zijn overzichten van bandbezettingsgegevens 
opgesteld voor de periode van eind september tot en met begin november 
2004. Deze gegevens zijn in eerste instantie niet openbaar gemaakt vanwege 
onevenredig nadeel voor de betrokken bedrijven. Omdat de rechtbank 
(uitspraak mei 2008) zich niet in die motivering kon vinden, zijn deze 
gegevens later alsnog openbaar gemaakt. 
Naar aanleiding van een signaal vanuit Compaxo omtrent het bestaan van 
méér bandbezettingsgegevens is bij de VWA bekeken of er inderdaad meer 
gegevens bestonden. Dit bleek niet het geval. Eén van de oorzaken waarom 
er niet meer gegevens aangeleverd konden worden, is dat er door de 
samenvoeging van de RVV en de KvW tot de VWA gegevens zijn vernietigd 
of verloren zijn gegaan. Dit is door de VWA tijdens de zitting bij de rechtbank 
ook naar voren gebracht. 
In haar uitspraak van 9 september 2010 oordeelde de rechtbank dat vol-
doende aannemelijk is geworden dat LNV niet over méér bandbezettingsge-
gevens beschikt dan de gegevens die reeds in de overzichten op grond van 
de Wob openbaar zijn gemaakt. 

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten of bij deze rechtzaak voor het eerst is gebleken dat de 
VWA gevraagde gegevens niet kon leveren, of dat er eerder situaties zijn 
geweest waarbij informatie ontbrak doordat gegevens vermist waren? 

Antwoord 4
Van situaties waarin bij een rechtszaak openbaarmaking werd verhinderd 
door vermissing van stukken van de VWA is mij niet gebleken. 

Vraag 5
Kunt u bevestigen dat de «ingewikkelde manier waarop de gegevens zijn 
opgeslagen in de beschikbare systemen» een probleem vormt bij het 
terugzoeken van gegevens bij de VWA? Zo ja, hoe beoordeelt u dit en welke 
consequenties verbindt u hieraan? Deelt u de mening dat het bevreemdend is 
dat een controlerende instantie controlegegevens niet meer terug kan vinden 
in het eigen systeem? Zo ja, op welke manier bent u voornemens het 
gesignaleerde probleem op te lossen? Zo nee, waarom niet?  

Antwoord 5
De rapporten van de heren Hoekstra en Vanthemsche uit 2008 hebben 
aangetoond dat de ICT-voorzieningen bij de VWA niet op orde waren. De 
afgelopen jaren zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd om dit te verbete-
ren. Ik heb uw Kamer daarover in mijn brief van 30 juni 2010 bericht (TK, 
26 991, nr. 279). De verbetering van de ICT blijft een belangrijk aandachts-
punt. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat dit incident de noodzaak aantoont van het openbaar 
maken van alle controlegegevens door de VWA? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
bent u bereid de VWA opdracht te geven voortaan al haar controlegegevens 
openbaar te maken? Zo ja, op welke termijn en wijze? 

Antwoord 6
Nee, die mening deel ik niet. Het gaat hier niet om controleresultaten, maar 
om andersoortige gegevens. Daarbij is openbaarmaking niet aan de orde. 
Voor mijn beleid betreffende het openbaarmaken van controleresultaten van 
de nVWA verwijs ik u naar mijn brief aan uw Kamer «Beleidsevaluatie 
openbaarmaking controlegegevens door de VWA» (10 december 2009; 
2009–2010, 26 991, nr. 276).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 2
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Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen 14 oktober 2010)

1
Kent u het bericht ‘Kalveren laten inslapen?’? 1) 

Ja.

2, 3, 4, 7 en 8
Kunt u bevestigen dat het de huidige praktijk is, of dat het voorkomt, dat
wanneer een kalf niet binnen 30 dagen na zijn geboorte het gewicht van
minimaal 36 kilo heeft bereikt, deze dieren niet meer gewild zijn voor het
afmesten, en dat hierdoor dieren gedood worden door de veehouder zelf, of
zelfs op de verzamelplaats van de tussenhandelaar? Hoe beoordeelt u dit? 
Kunt u inzicht geven in wie deze regel bedacht heeft, hoelang deze regel al
geldt, en of u en de inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoreiteit (VWA)
daarvan op de hoogte waren? 
Kunt u inzicht geven in het aantal kalfjes dat gedood is omdat ze het vereiste
gewicht niet hadden bereikt binnen dertig dagen? 
Deelt u de mening dat deze praktijk uit ethisch oogpunt gestopt moet worden?
Zo nee, waarom niet?
Bent u bereid maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze praktijk zo
snel mogelijk wordt gestopt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en
termijn?

Het komt inderdaad voor dat kalveren onder de 36 kg niet worden afgenomen.
Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder aan elk dier de nodige zorg
te besteden en te voldoen aan de hierop van toepassing zijnde regelgeving. 
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Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen 14 oktober 2010)

1
Kent u het bericht ‘Kalveren laten inslapen?’? 1) 

Ja.

2, 3, 4, 7 en 8
Kunt u bevestigen dat het de huidige praktijk is, of dat het voorkomt, dat
wanneer een kalf niet binnen 30 dagen na zijn geboorte het gewicht van
minimaal 36 kilo heeft bereikt, deze dieren niet meer gewild zijn voor het
afmesten, en dat hierdoor dieren gedood worden door de veehouder zelf, of
zelfs op de verzamelplaats van de tussenhandelaar? Hoe beoordeelt u dit? 
Kunt u inzicht geven in wie deze regel bedacht heeft, hoelang deze regel al
geldt, en of u en de inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoreiteit (VWA)
daarvan op de hoogte waren? 
Kunt u inzicht geven in het aantal kalfjes dat gedood is omdat ze het vereiste
gewicht niet hadden bereikt binnen dertig dagen? 
Deelt u de mening dat deze praktijk uit ethisch oogpunt gestopt moet worden?
Zo nee, waarom niet?
Bent u bereid maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze praktijk zo
snel mogelijk wordt gestopt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en
termijn?

Het komt inderdaad voor dat kalveren onder de 36 kg niet worden afgenomen.
Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder aan elk dier de nodige zorg
te besteden en te voldoen aan de hierop van toepassing zijnde regelgeving. 

Zo zal op het moment dat een dier geëuthanaseerd dient te worden, voldaan
moeten worden aan de Gezondheids – en welzijnswet voor dieren (GWWD),
het Besluit doden van dieren en indien van toepassing, de Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde (WUD). Dieren mogen in
overeenstemming met deze regelgeving op het bedrijf gedood worden. De
overheid houdt toezicht op de naleving van de regelgeving. 

In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel voor een Wet
dieren heb ik aangegeven dat in de uitvoeringsregels bij die wet zal worden
bepaald in welke gevallen een dier mag worden gedood. In eerste instantie
ben ik voornemens die gevallen vast te stellen voor een beperkt aantal
diersoorten, zoals honden en katten. Op basis van ervaringen worden die
regels uitgebreid naar andere diersoorten, zoals kalveren. Op dat moment zal
ook de vraag moeten worden beantwoord in hoeverre het doden van
commercieel gehouden dieren, waarvan het houden niet economisch rendabel
is, ethisch aanvaardbaar is. 

6
Deelt u de mening dat deze praktijk strijdig is met artikel 12 van het Besluit
doden van dieren, waarin zelfs expliciet wordt gesteld dat het “buiten het
slachthuis doden van rundvee […]  categorisch verboden [is], omdat dit
vanuit welzijnsoogpunt onaanvaardbare risico’s meebrengt”? 2) Kunt u
toelichten hoe het kan dat het in de praktijk kennelijk voorkomt, en waarom
het Besluit niet gehandhaafd wordt? 

Artikel 12 van het Besluit doden van dieren is van toepassing op het slachten
en doden van productiedieren buiten het slachthuis. Indien het dier niet
gedood wordt als productiedier, is dit artikel niet van toepassing. Naast de
GWWD en de WUD zijn alleen de artikelen 1 t/m 6 van het Besluit doden van
dieren dan van toepassing. Op de naleving hiervan wordt door de overheid
toezicht gehouden. 

1) Boerderij 95- no 50, 14 september 2010, blz. 3
2) Besluit van 16 mei 1997, houdende regelen ter zake van het doden van
dieren (Besluit doden van dieren), Nota van Toelichting
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485
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD)
aan de staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat en de ministers van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over het
gebruik van staalslakken in de
Oosterschelde. (Ingezonden
25 augustus 2009)

1
Kent u de berichten «Onzekerheid
over effect staalslak»1 en
«Rijkswaterstaat alert op effect
slakken in natuur»?2

2
Deelt u de zorg van sportduikers,
vissers en natuurorganisaties over
risico’s van ecologische schade in een
zo kwetsbaar en waardevol
natuurgebied als de Wester- en
Oosterschelde (Natura 2000)? Zo ja,
waarom laat u het gebruik van fosfor-
en staalslakken bij de
vooroeverversterking dan toe terwijl
langetermijneffecten op het
watermilieu onbekend zijn en er vrees
bestaat voor een drastische
verarming van het planten- en
dierenleven door de egale laag van
de slakken? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de mening dat het voldoen
van de industriële afvalstoffen aan
het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
zeker geen garantie biedt dat er geen

schadelijke stoffen op langere termijn
zullen uitlogen en in het
oppervlaktewater terecht zullen
komen? Zo ja, bent u bereid de 14
jaar oude milieueisen te herzien met
het oog op een betere bescherming
van het milieu? Zo nee, waarom niet?

4
Deelt u de mening dat in kwetsbare
en waardevolle natuurgebieden
schone bouwmaterialen moeten
worden gebruikt, zoals natuurlijk
groot breuksteen, zijnde een
materiaal dat in het verleden ook is
gebruikt om de dijk onder water te
beschermen? Zo nee, waarom niet?

5
Kunt u uitleggen waarom u als
argument voor het gebruik van staal-
en fosforslakken hanteert dat «de
veiligheid in dit geval tot op zekere
hoogte vóór de natuur gaat»? Is het
alternatief natuurlijk groot breuksteen
minder veilig?

6
Kunt u uiteenzetten of het toepassen
van staal- en fosforslakken in de
vooroeverversterking onderdeel is
geweest van de betreffende
m.e.r.-beoordelingsnotities per
dijkvak? Zo ja, kunt u aangeven wat
hierin over de milieueffecten en de
risico’s is vermeld? Zo nee, waarom
niet?

7
Kunt u uiteenzetten op welke wijze u
het effect in de gaten gaat houden

van het gebruik van staal- en
fosforslakken?

8
Is het u bekend dat op een
proefperceel bij Schelpenhoek waar
al staalslakken zijn gedumpt, het
proces van uitloging al
waarneembaar is? Welke conclusies
verbindt u hieraan?

9
Kunt u uiteenzetten welke
«herstelmaatregelen» u gaat nemen
wanneer er toch «onaanvaardbare
effecten» optreden? Zo ja, welke
garanties geven deze maatregelen op
de kwaliteit van het zeemilieu?

10
Bent u bereid de werkzaamheden op
korte termijn stop te zetten, en over te
gaan op het gebruik van schone
bouwmaterialen? Zo nee, waarom
niet?

Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen terzake van het lid
Koppejan (CDA), ingezonden
30 maart 2009 (Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2008–2009, nr. 2770)

1 http://www.pzc.nl/regio/zeeland/5363791/
Onzekerheid-over-effectstaalslak.ece
2 http://www.bndestem.nl/algemeen/5290483/
Rijkswaterstaat-alert-op-effect-slakken-
in-natuur.ece
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Antwoord

Antwoord van staatssecretaris
Huizinga-Heringa (Verkeer en
Waterstaat), mede namens de
ministers van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (ontvangen
29 oktober 2009)

1
Ja, deze berichten zijn mij bekend.

2
De werkzaamheden van
Rijkswaterstaat in de Wester- en
Oosterschelde zijn geen reden tot
zorg. Rijkswaterstaat gebruikt bij haar
werkzaamheden alleen materialen die
voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit. Deze eisen zijn
gebaseerd op onderzoek waaruit
blijkt dat ook op lange termijn de
milieuhygiënische effecten tot een
verantwoord niveau zijn beperkt.
Uit een toetsing van deze
werkzaamheden aan de Flora- en
Faunawet blijkt dat het voor de
werkzaamheden in de huidige vorm
niet nodig is een ontheffing aan te
vragen voor verbodsbepalingen uit
deze wet. Ook blijkt uit de passende
beoordeling op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 dat er
geen significante negatieve
ecologische effecten zullen optreden
als gevolg van deze werkzaamheden.
Specifiek voor de mogelijke
ecologische gevolgen van het
bedekken van de huidige zachte
bodem met een hard materiaal is
extra monitoring vereist. Indien blijkt
dat hierdoor ecologisch belangrijke
ondergrond verloren gaat, zal
Rijkswaterstaat herstelmaatregelen
nemen.
Daarnaast vindt er op verzoek van
diverse wetenschappers en
maatschappelijke organisaties
monitoring plaats van de
langetermijneffecten van de
werkzaamheden op de waterkwaliteit
en organismen. De huidige
wetenschappelijke inzichten en de
wet- en regelgeving die daar op
gebaseerd is, geven echter geen
aanleiding om te twijfelen aan de
bescherming van natuur en milieu.

3
Bij de formulering van de eisen in het
Besluit bodemkwaliteit (uit 2008) is
gekeken naar de potentiële uitloging
over een lange termijn, tot 100 jaar,
waarmee ook het eventueel op

langere termijn uittreden van
verontreinigingen is meegenomen in
de beoordeling. Deze eisen zijn voor
zowel primaire materialen (zoals
breuksteen) als secundaire materialen
(zoals staalslakken) zo geformuleerd
dat zij voldoende bescherming
bieden. Er is dan ook geen aanleiding
om de milieueisen te herzien.

4
In alle gebieden moeten
verantwoorde bouwmaterialen
worden gebruikt. Ook uit natuursteen
logen stoffen uit. Maar zolang
staalslakken, breuksteen en andere
materialen voldoen aan de eisen van
het Besluit bodemkwaliteit, is de
uitloging tot een minimum beperkt.
Daarnaast stellen een circulaire van
VROM en een leidraad van
Rijkswaterstaat aanvullende
gebruiksbeperkingen. Zo mogen
staalslakken vanwege verlaging van
de zuurgraad niet worden toegepast
in stilstaand water of
oppervlaktewater met een
drinkwaterfunctie.
De Rijksoverheid geeft vanuit
duurzaamheidsoverwegingen de
voorkeur aan secundaire bouwstoffen
boven primaire bouwstoffen zoals
breuksteen. Hiermee wil de overheid
tegengaan dat grote hoeveelheden
primaire bouwstoffen uit het
buitenland moeten worden
ingevoerd. De winning en invoer van
primaire bouwstoffen leidt namelijk
tot milieuschade in het land van
oorsprong en CO2-uitstoot als gevolg
van het transport. Tevens wil de
overheid met dit beleid tegengaan
dat jaarlijks grote hoeveelheden
reststoffen moeten worden gestort,
terwijl deze goed en verantwoord
kunnen worden ingezet als
secundaire bouwstof.
Net als in het verleden worden grote
stukken breuksteen gebruikt op die
delen van de oevers die blootstaan
aan sterke golven. Een constructie
van enkel grote stukken breuksteen
kan echter niet over de volle lengte
van de onderwateroever worden
gebruikt, omdat in dat geval de
ondergrond door de openingen
tussen de stenen weg zou vloeien. In
dat geval zou de stabiliteit van de
kering in het geding kunnen komen.

5
De werkzaamheden in de Ooster- en
Westerschelde zijn noodzakelijk om
de veiligheid van de achter de
hoogwaterkering gelegen gebieden te
kunnen garanderen. Zoals

aangegeven in het antwoord op
vraag 4 is het gebruik van enkel grote
stukken breuksteen in dit geval
inderdaad minder veilig. De eisen die
wet- en regelgeving stelt aan de
toepassing van onder meer staal- en
fosforslakken, zorgen er voor dat de
waterkwaliteit en natuurwaarden
worden beschermd. Bij de
werkzaamheden aan de Ooster- en
Westerschelde kan niet volledig
worden uitgesloten dat specifiek ten
gevolge van het bedekken van de
zachte bodem met een hard materiaal
ecologisch belangrijke ondergrond
verloren gaat. Hoewel Rijkswaterstaat
in dat geval herstelmaatregelen zal
treffen, is er dan tijdelijk sprake van
negatieve effecten voor de natuur.
Veiligheid gaat echter voor het
voorkomen van dergelijke tijdelijke
negatieve effecten.

6
Op grond van de wetgeving is de
voorgenomen activiteit niet
MER-plichtig. Er is daarom geen MER
opgesteld. Zoals aangegeven bij
vraag 2 hebben wel diverse andere
wettelijk verplichte onderzoeken naar
de effecten op natuur en milieu
plaatsgevonden.

7
Rijkswaterstaat voert voorafgaand
aan de werkzaamheden een
nulmeting uit op alle locaties.
Hierbij worden de aanwezige
soortendiversiteiten van flora en
fauna bepaald. Daarnaast worden de
aangetroffen organismen onderzocht
op de aanwezigheid van zware
metalen en wordt de zuurgraad van
het water onderzocht. Momenteel
stelt Rijkswaterstaat een
monitoringsprogramma op waarin de
verdere onderzoeken over meerdere
jaren worden opgenomen.
Rijkswaterstaat voert op zowel de
Oosterschelde als de Westerschelde
structureel onderzoek uit naar de
waterkwaliteit middels het
bemonsteringsprogramma
Monitoring Waterstaatkundige
Toestand des Lands (MWTL). De
locaties waar Rijkswaterstaat de
onderwateroevers versterkt, zullen
worden opgenomen in dit
programma.

8
In mei 2008 is in opdracht van
Rijkswaterstaat de oever bij
Schelphoek gestabiliseerd met
staalslakken. Het gaat hier niet om
een proef. Ik verbind aan een
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constatering van uitloging van
staalslakken geen bijzondere
conclusies, aangezien uitloging bij
vele bouwmaterialen voorkomt. Deze
locatie maakt onderdeel uit van het
monitoringsprogramma. De eerste
resultaten van deze monitoring zullen
al dit najaar bekend zijn.

9
Rijkswaterstaat brengt bij de
werkzaamheden in de Oosterschelde
als proef variaties aan in de
bodemstructuur, zoals een extra laag
breuksteen bij locatie Zuidhoek – de
Val. Indien er onverhoopt ecologisch
belangrijke ondergrond verloren gaat
door het aanbrengen van een hard
materiaal, kan aan de hand van deze
variaties worden bepaald welke
herstelmaatregelen het beste effect
zullen hebben voor de kwaliteit van
het zeemilieu. De resultaten van dit
onderzoek zullen naar verwachting
binnen twee jaar beschikbaar zijn.

10
Zoals aangegeven in bovenstaande
antwoorden, zullen verantwoorde
bouwmaterialen worden gebruikt. Er
is daarom geen aanleiding om de
werkzaamheden stop te zetten.
Bovendien is stopzetten of
opschorten van de werkzaamheden
vanuit het oogpunt van veiligheid niet
raadzaam.
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1674
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over
aangespoelde zandhaaien.
(Ingezonden 10 februari 2010)

1
Bent u bekend met de vondst van
negentien dode zandhaaien op het
strand bij Kerkwerve?1

2
Is het waar dat het uitzonderlijk is dat
er negentien dode zandhaaien
tegelijkertijd aanspoelen? Welke
vragen roept dit bij u op?

3
Is het waar dat zandhaaien
voornamelijk als bijvangst bij de
visserij met de boomkor en
bordentrawl worden gevangen? Zo
nee, hoe verklaart u dan de dode
zandhaaien?

4
Kunt u uiteenzetten welke
haaiensoorten in welke mate per jaar
slachtoffer worden van bijvangst
door Nederlandse vissers?

5
Kunt u uiteenzetten wat het
percentage bijvangst is van de
verschillende haaiensoorten in de
verschillende Nederlandse
visserijsectoren? Zo nee, bent u
bereid opdracht te geven tot
aanvullend onderzoek naar bijvangst
in het algemeen door Nederlandse
vissers?

6
Welke mogelijkheden ziet u om de
oorzaak te achterhalen van het
aanspoelen van deze negentien
haaien?

7
Welke maatregelen heeft u tot nu toe
genomen om haaien te beschermen
tegen onder andere de Nederlandse
visserij? Acht u deze maatregelen
afdoende? Zo ja, waar baseert u dat
op en hoe verhoudt de vondst van de
negentien aangespoelde zandhaaien
zich tot uw maatregelen?

8
Bent u bereid tot een grotere
inspanning om haaien en roggen te
beschermen? Zo ja, op welke termijn
en op welke wijze?

9
Kunt u uiteenzetten wat de stand van
zaken is met betrekking tot de
implementatie van het Europees
Actieplan voor de instandhouding en
het beheer van haaien?

1 Nu.nl, 7 februari 2010
http://www.nu.nl/binnenland/2179112/
negentien-dode-zandhaaien-gevonden.html

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen 3 maart
2010)

1
Ik ben bekend met het bericht. Maar
heb ook geconstateerd dat het bericht
gebaseerd is op onjuiste informatie.

Op 10 februari 2010 verscheen
namelijk het nieuws dat het niet om
19 zandhaaien, maar om visafval
ging. Door de conservator van het
Natuurhistorisch Museum in
Rotterdam is de vondst onderzocht.
De conclusie was dat het restanten
betrof van zeventien kabeljauwen en
twee onbekende haaien. Voor de
goede orde kan ik u informeren dat
«zandhaaien» niet bestaan.

2
Zie vraag 1.

3
Zie vraag 1.

4
Ik heb naar aanleiding van het
EU-haaienactieplan, IMARES
gevraagd een «state of the
art»-rapport te schrijven over de
toestand van de haaien en roggen, de
vangsten door Nederlandse vissers in
de Noordzee en de mogelijke
beschermingsmaatregelen. Dit is in
het voorjaar van 2010 gereed.

5
Sommige haaien en roggen, die
worden bijgevangen, mogen legaal
worden aangeland, conform de TAC
en Quota verordening. Over de
teruggooi van ongewenste
bijgevangen haaien en roggen in de
Noordzee is geen informatie
voorhanden. Om hier verandering in
te brengen is in 2009 de
datacollectieverordening aangepast
en het verzamelen van gegevens over
de teruggooi van ongewenste
bijvangsten (discards) verplicht
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gesteld. In Nederland zijn we toen
gestart met een discards
bemonsteringsprogramma op een
selectie van de Nederlandse vloot. Dit
programma wordt in 2010
gecontinueerd. In het voorjaar van
2010 zal het rapport met de resultaten
van 2009 gereed zijn.

6
Zie vraag 1.

7
Naast het «state of the art»-rapport,
heb ik een eerste verkenning gedaan
met natuurbeschermingsorganisaties
en de visserijsector van wat we
verder gezamenlijk kunnen doen aan
de bescherming van haaien en
roggen.
Op technisch vlak zijn aan boord van
Nederlandse kotters mijn inziens
voldoende faciliteiten om ongewenst
bijgevangen haaien en roggen snel
ongedeerd terug over boord te zetten.
Wel valt er op het gebied van
bewustwording en herkenning van de
verschillende soorten nog een hoop
te doen. Ik heb via een
subsidieregeling mogelijk gemaakt
dat milieuorganisaties hier meer werk
van gaan maken. Ook zal er gekeken
worden naar een betere verspreiding
van de bestaande kennis onder de
vissers, samen met de experts van
IMARES en de internationale
wetenschappers van ICES. Het
Nederlandse discards
bemonsteringsprogramma (vraag 5)
zal moeten uitwijzen of deze
maatregelen afdoende zijn.

8
Indien nieuwe kennis noopt tot een
herziening van het beleid, zal ik dit
overwegen.

9
Voor wat mijn nationale aanpak
betreft, verwijs ik naar vraag 7. De
Raad van Ministers heeft in haar
conclusies over EU haaienactieplan in
april 2009 aangedrongen bij de
Europese Commissie om onder
andere prioriteit te geven aan
maatregelen om de meest bedreigde
soorten te beschermen en verdere
kennis te verzamelen over haaien, de
visserij erop en hun rol in het
ecosysteem. Op grond hiervan is de
datacollectieverordening aangepast.
Tevens zijn de vangstmogelijkheden
van een aantal haaien- en
roggensoorten, conform eerdere
afspraken in de Raad, verlaagd. Voor
de doornhaai is een bijvangstquotum
vastgesteld en voor de haringhaai,

zee-engel, witte rog en golfrog is er
een totaalverbod ingesteld. De TAC
voor roggen in de Noordzee is met
17% verlaagd.
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2029 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het 
wegvissen van brasem en karper als maatregel voor de verbetering van de 
waterkwaliteit (ingezonden 19 februari 2010). 

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat), mede namens de 
ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ontvangen 25 maart 2010) 

Vraag 1
Is het waar dat het Hoogheemraadschap van Delfland1 en het Waterschap 
Rivierenland2 op zeer korte termijn bij wijze van experiment gaan ingrijpen in 
de visstand als maatregelen voor de waterkwaliteit? 

Antwoord 1
Het Waterschap Rivierenland, het Hoogheemraadschap van Delfland en het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben het 
voornemen om een praktijkexperiment uit te voeren voor de toepassing van 
actief visstandbeheer in lijnvormige wateren. Daartoe is een projectplan 
opgesteld. In het projectplan is aangegeven dat eerst wordt nagegaan of de 
randvoorwaarden van de watersystemen zodanig zijn dat ingrijpen in de 
visstand zal leiden tot een kosteneffectieve verbetering van de waterkwaliteit. 
Verder maakt een belevingsonderzoek deel uit van het projectplan. Pas als de 
randvoorwaarden goed zijn en er draagvlak is voor de maatregel, zal worden 
overgegaan tot het ingrijpen in de visstand. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u dit experiment, waarbij grote aantallen karpers en brasem 
uit het water worden gevist, als middel om de waterkwaliteit te verbeteren? 
Hoe verhoudt zich dit tot de Kaderrichtlijn Water, die stelt dat deze maatregel 

1 Hoogheemraadschap van Delfland: «Hengelsporters vrezen verslechterenviscondities» 
http://www.hhdelfland.nl/actueel/9/hengelsporters/

2 Waterschap Rivierenland: «Van troebel naar helder water (onderzoek naar invloed van vis op 
waterkwaliteit)» 
http://www.waterschaprivierenland.nl/actueel/nieuws/88/pagina
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zeer terughoudend en alleen als aanvullend instrument mag worden 
toegepast3? 

Antwoord 2
Ik beoordeel het als een kansrijk experiment, dat moet leiden tot inzicht van 
mogelijkheden om op een kosteneffectieve wijze de goede toestand van het 
water te realiseren. 
Met het huidige maatregelenpakket voor de KRW zal niet overal de goede 
ecologische toestand worden gehaald. Het uitvoeren van de bekende 
maatregelen is in bepaalde gevallen zeer kostbaar. Er is daarom behoefte aan 
nieuwe kosteneffectieve maatregelen om de goede ecologische toestand te 
realiseren. Actief visstandbeheer in meren is in de Ex ante evaluatie KRW van 
het Milieu en Natuurplanbureau aangewezen als een zeer kosteneffectieve 
maatregel. Het is echter niet de bedoeling actief biologisch beheer en de 
daarmee samenhangende drastische ingreep in de vispopulatie als een 
structurele maatregel in te zetten. Het doel van het huidige onderzoek is om 
een optimale combinatie aan maatregelen te vinden om de KRW doelen te 
realiseren. 
Ik heb in het Nationaal Waterplan aangegeven dat actief biologisch beheer in 
meren (het eenmalig drastisch uitdunnen van de witvisstand, voornamelijk 
brasem) een kosteneffectieve maatregel kan zijn. In de Decembernota 2006 
heb ik eerder aangegeven dat dit incidenteel plaats kan vinden en altijd 
aanvullend aan brongerichte maatregelen. Dit laatste is nodig, omdat uit 
eerdere experimenten in meren is gebleken dat het fosfaatniveau in het water 
voldoende laag moet zijn om de aanvullende maatregel succesvol te laten 
zijn. Zoals ik in het antwoord op vraag 1 heb aangegeven, krijgt deze 
randvoorwaarde in het experiment voldoende aandacht voordat tot de 
daadwerkelijke ingreep wordt overgegaan. 

Vraag 3
Wat gebeurt er met de vissen die worden weggevangen? Welke gevolgen zijn 
er voor het dierenwelzijn en hoe beoordeelt u die? 

Antwoord 3
De vissen worden weer uitgezet in wateren waar dit geen probleem oplevert 
voor de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Hiermee wordt maximaal 
rekening gehouden met het dierenwelzijn. De intentie is om zoveel mogelijk 
vis terug te zetten in hengelwater in de buurt. Als er geen geschikte 
bestemming voor is, wordt de vis levend als pootvis verkocht. De vis wordt 
ook wel aan dierentuinen geleverd als voedervis of op de markt afgezet voor 
menselijke consumptie. 

Vraag 4
Bent u van mening dat de nodige terughoudendheid is betracht alvorens is 
besloten over te gaan tot deze ingrijpende maatregel? Zo ja, waar baseert u 
dat op en kunt u uitleggen welke toetsing hierop heeft plaatsgevonden? 
Welke randvoorwaarden gelden voor toepassing van deze maatregel tot 
verbetering van de waterkwaliteit? 

Antwoord 4
Ik ben van mening dat de nodige terughoudendheid wordt betracht alvorens 
wordt overgegaan tot het ingrijpen in de visstand. Ik baseer dat op het 
projectplan. Zie ook mijn antwoord op vraag 1. Het experiment wordt 
gesteund vanuit de KRW innovatiesubsidie en is in dat kader getoetst. 
Voor de toepassing als beheersmaatregel geldt in het algemeen als voor-
waarde dat het fosfaatniveau in het oppervlaktewater voldoende laag moet 
zijn, terwijl de biologische ontwikkeling wordt geblokkeerd door een 
overmaat aan bodemwoelende brasem. Zie ook mijn antwoord op vraag 2. 

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten hoe vaak deze maatregel wordt toegepast en of hierbij de 
voorgeschreven terughoudendheid wordt betracht? Wie ziet erop toe dat de 
terughoudendheid in acht wordt genomen? 

3 KRW Decembernota 2006 en Ex Ante Evaluatie KRW.
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Antwoord 5
De toepassing van deze maatregel vindt incidenteel plaats in meren. Daarbij 
wordt de terughoudendheid zoals geformuleerd in de Decembernota 2006 
betracht. Zie ook mijn antwoord op vraag 2. Bovendien dient de visserij te 
worden uitgevoerd conform de hiervoor gestelde regels in de Visserijwet en 
dient door de visrechthebbende voor het schubvis-visrecht (veelal de 
sportvisserij) toestemming te zijn verleend voor uitoefening van de visserij. 

Vraag 6
Kunt u bevestigen dat de slechte waterkwaliteit vooral het resultaat is van 
eutrofiëring door uitspoeling van meststoffen van landbouwgronden? Zo ja, 
bent u bereid juist de bron van deze vervuiling aan te pakken, zodat de 
plannen voor het leegvissen van de wateren van tafel kunnen? 

Antwoord 6
In het Nationaal Waterplan (p. 105–106) is aangegeven dat er nog een 
resterende opgave bestaat ter verbetering van de waterkwaliteit. Landbouw-
gronden dragen nog steeds bij aan de eutrofiering van het oppervlaktewater 
door overbemesting in het verleden en huidige mestgiften. Het Kabinet houdt 
vast aan een combinatie van aanpak bij de bron, hergebruik en zuivering als 
het gaat om de reductie van verontreinigende stoffen in het water. Met de 
maatregelen uit het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2010–2013) wordt 
hiermee een volgende stap gezet door het aanscherpen en differentiatie van 
de fosfaatgebruiksnormen. 
Het kabinetsstandpunt over de Ex ante evaluatie KRW maakt duidelijk dat de 
hoge nutriëntengehalten in het water na 2015 een belangrijke beperkende 
factor blijven voor een goede waterkwaliteit. Actief biologisch beheer lijkt een 
kosteneffectieve aanvullende maatregel te zijn voor het bereiken van een 
goede ecologische toestand. 

Vraag 7
Bent u bereid het Hoogheemraadschap van Delfland en het Waterschap 
Rivierenland tot orde te roepen ten aanzien van het voorgestelde experiment? 

Antwoord 7
Dit is niet aan de orde. Ik verwijs u voor een toelichting naar het antwoord op 
de voorgaande vragen.
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2135 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer over CO2-uitstoot als gevolg van walvisjacht en visserij 
(ingezonden 3 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (ontvangen 6 april 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, 
vergaderjaar 2009–2010, nr. 2008 

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat walvissen, maar ook andere zeezoogdieren en 
grote vissen als tonijn en haai, een belangrijke rol spelen in de CO2-opvang 
en dat walvisjacht juist bijdraagt aan de CO2-uitstoot?1 

Antwoord 1
Ik heb kennisgenomen van het genoemde nieuwsbericht. 

Vraag 2
Onderschrijft u de constatering dat de CO2 die opgeslagen zit in walvissen 
niet in de atmosfeer terechtkomt als het dier op natuurlijke wijze sterft, maar 
wel als het dier door walvisjagers aan land wordt gebracht? Zo ja, wat 
concludeert u hieruit? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2
Nee. Ook als walvissen op natuurlijke wijze sterven, komt in walvissen 
opgeslagen koolstof uiteindelijk in de atmosfeer terecht. 

Vraag 3
Onderschrijft u de vergelijking van de onderzoekers dat de walvisjacht van de 
afgelopen honderd jaar vergelijkbaar is, qua CO2 uitstoot, met sommige 
ontbossingsprojecten of het 100 jaar lang continue laten rijden van 128.000 
Hummers? Bent u bereid deze kennis in te zetten als extra argument tegen de 
walvisjacht? 

1 BBC News, 25 februari 2010. «Whaling worsens carbon release, scientists warn» 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8538033.stm
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Antwoord 3
Nee, zie de antwoorden op de vragen 2 en 4. Bij de huidige beperkte 
walvisjacht gaat het in tegenstelling tot de grootschalige walvisjacht in het 
verleden om minder dan 2000 dieren per jaar. 
Dit laat onverlet dat Nederland tegen de walvisjacht is en blijft. Binnen de 
mogelijkheden die ik heb, doe ik er alles aan om de walvisjacht tot nul te 
reduceren. 

Vraag 4
Hoe beoordeelt u de bevinding dat door het (commercieel) onttrekken van 
grote hoeveelheden vis uit het mariene milieu er CO2 vrijkomt in de 
atmosfeer? Welke conclusies verbindt u hieraan? 

Antwoord 4
Bij consumptie van alle organismen (planten en dieren) komt CO2 vrij in de 
atmosfeer. Deze CO2 wordt later weer opgenomen door nieuwe organismen 
en komt zo deels weer in de voedselketen terecht. 

Vraag 5
Kunt u een inschatting geven van de bijdrage die wordt geleverd door de 
Nederlandse visserijsector aan de nationale uitstoot van broeikassen, dus 
zowel door de uitstoot van broeikasgassen door de motoren en gebruikte 
machines aan boord, als de bijdrage aan de klimaatverandering door het 
onttrekken van vis en ander zeeleven aan het mariene milieu? Zo nee, bent u 
bereid de vrijgekomen CO2 door vangst van vissen of zeezoogdieren door 
Nederlandse schepen te kwantificeren? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo 
nee, waarom niet? 

Antwoord 5
Ja. 
De Nederlandse vissersschepen stoten jaarlijks ongeveer 0,9 Mton CO2-
equivalenten uit. Dit getal betreft motoren en machines. Deze emissies 
vertonen de laatste jaren een dalende tendens (de emissies waren in 2002 
nog ongeveer 1,2 Mton). Deze gegevens worden in het National Inventory 
Report 2010 ook in april aan het UNFCCC gerapporteerd. 
De bijdrage aan klimaatverandering door het onttrekken van organismen aan 
het mariene milieu is niet te kwantificeren. 
Voor de berekening van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen zijn in het 
kader van de uitwerking van het Klimaatverdrag afspraken gemaakt over de 
wijze van berekening, te hanteren formules, documentatie etc. In deze 
systematiek wordt het opvissen van zeeleven niet meegenomen. 

Vraag 6
Wordt de uitstoot van broeikasgassen door het opvissen van zeeleven 
meegenomen in de berekeningen van de nationale jaarlijkse uitstoot? Zo nee, 
waarom eigenlijk niet? Bent u bereid daar verandering in aan te brengen? 

Antwoord 6
Zie vraag 5.
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2287 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en van Buitenlandse Zaken over het illegaal vissen van 
Europa in West-Afrika (ingezonden 5 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 21 april 2010). 

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat Europese visserijschepen illegaal vissen in de 
kustwateren van de Westelijke Sahara?1 

Antwoord 1
Europese schepen vissen in de Marokkaanse wateren en in de wateren voor 
de kust van het «non-self governing territory» Westelijke Sahara binnen het 
kader van het visserijpartnerschap dat de EU en Marokko hebben afgesloten. 
Het feit dat Europese schepen in de wateren voor de kust van de Westelijke 
Sahara vissen is, niet per definitie illegaal. De legaliteit hangt af van de 
manier waarop het partnerschap door Marokko, de de facto administratieve 
verantwoordelijke over de Westelijke Sahara, wordt geïmplementeerd. Er 
mogen economische activiteiten plaatsvinden in «non-self governing 
territories», waarbij de opbrengsten van deze activiteiten ten goede moeten 
komen aan de oorspronkelijke bevolking van het gebied. 

Vraag 2
Zijn er ook Nederlandse vissersschepen in de genoemde kustwateren van 
West-Sahara actief? Zo ja, hoe groot is het Nederlandse aandeel in deze 
visserij en welke conclusies verbindt u hieraan met het oog op de uitspraak 
van het juridisch bureau van het Europees Parlement? 

Antwoord 2
Het visserijakkoord tussen de EU en Marokko is nu ruim 3 jaar van kracht. In 
die periode heeft er één Nederlands schip ongeveer anderhalve maand lang 
gevist in de onder het akkoord vallende wateren. Voor zover bekend was dit 
zowel in de Marokkaanse wateren, als in de wateren voor de kust van de 
Westelijke Sahara. 
Het Europees Parlement overlegt momenteel met de Europese Commissie 
over de economische betrokkenheid van de oorspronkelijke bevolking bij deze 

1 NRC Handelsblad, 24 februari 2010: «Dispuut over visserijverdrag EU en Marokko».
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visserij. Ik volg deze discussie op de voet. Aangezien dit overleg nog niet is 
afgerond, is het te vroeg om op dit moment hieraan conclusies te verbinden. 

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten hoe het kan dat de gelden voor de visrechten niet ten 
goede komen aan de lokale bevolking en wie daar toezicht op zou moet 
houden? Welke conclusies verbindt u aan deze constatering? 

Antwoord 3
In het visserijpartnerschap is bepaald dat opbrengsten uit het partnerschap 
ten goede moeten komen aan de lokale bevolking. De Europese Commissie 
monitort de uitvoering van het partnerschap en heeft in dit verband 
regelmatig overleg met Marokko. De Commissie heeft een aantal voorbeelden 
gegeven van manieren waarop de lokale bevolking van dit visserijakkoord 
zou profiteren. De overslag van vis vindt plaats in de havens gelegen in de 
Westelijke Sahara (bijvoorbeeld Laayoune, Dakhla en Boujdour) en het 
versterken van de lokale visserijsector wordt meegenomen als doel, wanneer 
er programma’s in het kader van het visserijakkoord worden opgezet. 
De Europese Commissie heeft echter ook geconcludeerd in het groenboek 
«Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid» dat visserijpartner-
schappen in het algemeen onvoldoende hebben geleid tot armoedebestrij-
ding en het bereiken van de millenniumdoelen. 
Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie vorige maand 
gevraagd om meer informatie over in hoeverre de lokale bevolking werkelijk 
profiteert van dit specifieke visserijpartnerschap en op welke wijze. De 
Commissie en het Parlement hebben hier achter gesloten deuren op dinsdag 
16 maart over gesproken. 
De Europese Commissie zal hierover de Raad nader informeren. 

Vraag 4 en 5
Bent u van mening dat deze gelden bij andere visserij-partnerschapsover-
eenkomsten wel ten goede komen aan de lokale bevolking? Zo ja, waar 
baseert u dat op? 
Kunt u uiteenzetten aan welke randvoorwaarden de visserij in deze visserij-
partnerschapsovereenkomsten moet voldoen, ten aanzien van duurzaamheid 
en het voorkomen van overbevissing, en is hier enige vorm van toezicht op? 
Zo ja, op basis van welke wetenschappelijke criteria worden deze randvoor-
waarden gesteld? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4 en 5
Om dit risico voor de lokale economie in ontwikkelingslanden te minimalise-
ren, is in de Europese Raad in 2004 afgesproken2 dat de Europese visserij-
partnerschapsovereenkomsten gebaseerd dienen te zijn op de best beschik-
bare wetenschappelijke gegevens over de omvang van de visbestanden en 
op de vraag of er een surplus is aan vis dat niet door de lokale vissers kan 
worden opgevist. Ook dient rekening gehouden te worden met de belangen 
van de lokale visserijsector. De visserijpartnerschapsovereenkomsten moeten 
ook voldoen aan andere technische duurzaamheidsrandvoorwaarden, zoals 
gebruik van bepaalde netten en respect voor een biologische rustperiode. De 
lokale autoriteiten bewaken deze voorwaarden. Daartoe zijn schepen in vele 
akkoorden en ook in het onderhavige verplicht waarnemers aan boord te 
nemen. 
De implementatie van dit beleid heeft naar de mening van de Europese 
Commissie echter nog in onvoldoende mate geleid tot duurzame visserijover-
eenkomsten met derde landen. Nederland onderschrijft dan ook de conclusies 
van de Europese Commissie in het groenboek «Hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid» dat de steun voor de visserijsector in derde 
landen waarmee Europa een overeenkomst heeft, weliswaar heeft bijgedra-
gen tot de ontwikkeling van de visserijsector, maar onvoldoende op het 
gebied van armoedebestrijding en de verwezenlijking van de millenniumdoel-
stellingen. 

2 15.07.2004 11485/04 – Adoption of Council conclusions on a Communication from the 
Commission on integrated framework for fisheries partnership agreements with third 
countries.
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Vraag 6
Is het waar dat de gevangen vis op de lokale markten terecht komt? Zo ja, 
kunt u toelichten waarom Europese of zelfs Nederlandse trawlers deze vissen 
zouden moeten vangen en waarom het niet aan de lokale vissers zou kunnen 
worden overgelaten? Zo nee, waar gaat de gevangen vis heen? 

Antwoord 6
Voor het partnerschap werd afgesloten, is er door een onafhankelijk bureau 
een wetenschappelijke analyse gemaakt van de omvang van de visbestanden 
die zich voor de kust van Marokko en de Westelijke Sahara bevinden. Daarbij 
is ook geanalyseerd welk deel daarvan niet door lokale vissers zou kunnen 
worden gevangen (het surplus, zie vragen 4 en 5) aangezien die onvoldoende 
capaciteit hebben. De Europese schepen vangen alleen dat deel van de 
bestanden en beperken derhalve niet de visserijmogelijkheden van de lokale 
vissers. Van de door de EU-schepen gevangen vis komt 25% op de lokale 
markt terecht. 
Dit is een van de voorwaarden van het partnerschap en bedoeld om de lokale 
economische activiteit te stimuleren De andere 75% van de vis die de 
Europese schepen vangen gaat naar andere, vooral Afrikaanse markten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 3
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1985 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over het opzetten van palingkwekerijen in Afrika 
(ingezonden 5 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 22 maart 2010) 

Vraag 1
Is het waar dat Imares helpt bij het kweken van paling in Afrika?1 

Antwoord 1
Het is juist dat IMARES betrokken is bij een palingproject in Madagaskar. 

Vraag 2
Kunt u toelichten in welke mate het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) Imares hierbij (financieel) ondersteunt? 

Antwoord 2
IMARES voert het onderzoek uit voor een buitenlands bedrijf en wordt 
volledig door dit bedrijf gefinancierd. LNV ondersteunt dit onderzoek niet. 

Vraag 3
Welke kennis betreffende de kweek van paling wordt aan het bedrijf in 
Madagaskar geleverd? 

Antwoord 3
IMARES helpt het bedrijf bij het opzetten van een systeem voor duurzaam 
beheer van de natuurlijke glasaalbestanden, en bij het optimaliseren van de 
kweek van glasaal tot marktwaardige paling. 

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten waarom er juist voor paling als kweekvis is gekozen? Hoe 
kan paling duurzaam gekweekt worden terwijl paling zich niet in kweekom-
standigheden voortplant? 

1 AGD.nl, 18 februari 2010: «Onderzoekers helpen bij palingkweek Afrika» 
http://www.agd.nl/1095425/Nieuws/Artikel/Onderzoekers-helpen-bij-palingkweek-Afrika.htm
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Antwoord 4
De keus voor paling is door het bedrijf gemaakt. Ik ben niet op de hoogte van 
de beweegredenen van dit bedrijf om voor palingkweek te kiezen. Ten 
algemene ben ik van mening dat ook vissoorten waarvan het broed afkomstig 
is uit de natuur duurzaam gekweekt kunnen worden indien de visserij op het 
broed op een duurzame wijze plaatsvindt en het bestand duurzaam beheerd 
wordt. 

Vraag 5
Kunt u toelichten wat er concreet wordt bedoeld met kweken op een 
«verantwoorde, duurzame manier»? 

Antwoord 5
Omdat het een particulier project betreft van een buitenlands bedrijf ben ik 
niet op de hoogte van de details van het kweekproces. Maar IMARES heeft 
veel kennis over duurzaam visserijbeheer en duurzame viskweek. Volgens 
IMARES zijn in het contract dat het heeft gesloten met het private bedrijf 
afspraken gemaakt over duurzaamheid. Zie verder het antwoord op vraag 7. 

Vraag 6
Zijn er ook regels of randvoorwaarden ten aanzien van dierenwelzijn als 
voorwaarde voor het project opgenomen? Zo ja, welke zijn dat dan voor de 
leefomstandigheden en dodingsmethoden? Zo neen, hoe kan er dan 
gesproken worden van een verantwoorde en duurzame manier van kweken? 

Antwoord 6
Madagaskar is een soevereine staat. Het bedrijf dat de paling gaat kweken zal 
moeten opereren in overeenstemming met de nationale en internationale 
regels ter zake. Daarbij is het positief dat een instituut als IMARES betrokken 
is bij dit project aangezien het goed op de hoogte is van viswelzijn en de 
effecten van de leefomstandigheden op de vis, en deze kennis goed kan 
inbrengen. 

Vraag 7
Wat wordt er verstaan onder de harde afspraken in het contract ten aanzien 
van duurzaamheid? Op welke wijze wordt er gecontroleerd of deze afspraken 
nagekomen worden? 

Antwoord 7
LNV heeft geen inzage gehad in het contract. Wel is het zo dat het project het 
beheer van de natuurlijke bestanden als specifiek onderzoeksterrein heeft. 
Bovendien investeert het bedrijf op grote schaal in opleiding en onderzoek 
van en door lokaal personeel, naast investeringen in kweekinstallaties. Het 
bedrijf is dan ook zelf gebaat bij een duurzaam beheer van het palingbestand. 

Vraag 8
Op basis van welk afwegingskader is gekozen voor deze kennisexport als de 
onderzoeker zelf ook wijst op het gevaar van achteruitgang van de 
palingstand? 

Antwoord 8
IMARES wil betrokken zijn bij deze ontwikkelingen, omdat IMARES de kennis 
heeft hoe op een goede manier vis gekweekt kan worden en hoe de 
natuurlijke bestanden onderzocht en beheerd moeten worden. 

Vraag 9
Kunt u uiteenzetten welke kennis aangaande vangst en kweek van vissen 
Imares nog meer exporteert? Is er een afwegingskader voor het exporteren 
van kennis naar het buitenland? 

Antwoord 9
Het kader waarbinnen IMARES kan opereren is vastgelegd in de doelstellin-
gen van de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), waar IMARES 
onderdeel van is. Binnen deze kaders is IMARES betrokken bij een groot 
aantal internationale projecten en exporteert het op die manier kennis. 
Tegelijkertijd doet het ook kennis op van ontwikkelingen elders. Dit kan 
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vervolgens weer ten goede komen aan onderzoek dat in Nederland 
plaatsvindt.
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2010 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over de deelname van de minister aan de opening van het 
kreeftenseizoen (ingezonden 9 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 24 maart 2010). 

Vraag 1, 6 en 7
Is het waar dat u bij de opening van het kreeftenseizoen de eerste kreeft in 
ontvangst gaat nemen?1 

Acht u het gepast voor een (demissionair) «minister van dierenwelzijn», zoals 
u zichzelf weleens hebt aangeduid, om een dier in ontvangst te nemen 
waarvan u weet dat het een zeer pijnlijke dood tegemoet gaat? Zo ja, kunt u 
dat uitleggen? 
Bent u bereid in het licht van de welzijnsproblemen bij het vangen en doden 
van kreeften af te zien van deelname aan de festiviteiten rond de opening van 
het kreeftenseizoen, om daarmee tenminste het signaal af te geven dat deze 
problemen u zorgen baren? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 1, 6 en 7
In verband met een Algemeen Overleg met uw Kamer op 25 maart aan-
staande zal ik niet aanwezig zijn bij de opening van het kreeftenseizoen. 

Vraag 2
Deelt u de opvatting in de Viswijzer2 dat er bij de Oosterscheldekreeft nog 
steeds sprake is van te veel verleende vangstvergunningen en dat er (ook 
nog steeds) problemen bestaan met betrekking tot stroperij? Zo ja, welke 
conclusies verbindt u hieraan? 

Antwoord 2
Op basis van onderzoek inzake de kreeftenvisserij in de Oosterschelde uit 
2008 kan worden geconstateerd dat voor het behoud van de kreeft als soort, 
maatregelen in relatie tot de visserijdruk vooralsnog niet noodzakelijk zijn. 
Gezien het tempo waarmee het kreeftenbestand zich vanuit een kleine 

1 PZC, 4 februari 2010: «Eerste kreeft voor Gerda Verburg» 
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/6194102/Eerste-kreeft-voor-Gerda-Verburg.ece

2 Website «Vis eten met goed geweten» 
http://www.goedevis.nl/FishCategory/view.
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ouderpopulatie begin negentiger jaren heeft weten te ontwikkelen, is niet 
waarschijnlijk dat het reproductief vermogen van de populatie en daarmee 
het voortbestaan van de kreeft als soort in de Oosterschelde gevaar loopt. 
Voor een duurzame kreeftenvisserij is de (potentiële) visserijdruk mogelijk wel 
te hoog, met name als gevolg van het aantal nu nog ongebruikte vangstrech-
ten. Gelet hierop wordt thans in afstemming met de sector bezien wat de 
mogelijkheden zijn om alsnog te komen tot een vermindering van het aantal 
vergunningen. 

Vraag 3 t/m 5
Bent u bekend met de vorig jaar verschenen onderzoeken die er opnieuw op 
wijzen dat kreeften en krabben wel degelijk pijn en stress kunnen ervaren?3 

Onderschrijft u de uitkomst van deze onderzoeken? Zo ja, waarom hebt u 
eind vorig jaar in de Kamer uitgesproken dat u nog steeds afziet van 
maatregelen ter bescherming van het welzijn van kreeften en krabben? Zo 
neen, waarom niet? 
Kunt u toelichten op basis van welke overweging u een onderscheid maakt 
tussen diersoorten en het belang van hun welzijn?4 Acht u het wenselijk dat 
interesse van de overheid voor dierenwelzijn maar voor bepaalde diergroe-
pen geldt? 
Ziet u in het licht van voortschrijdend inzicht de noodzaak om schaaldieren 
ook op te nemen in de Nota dierenwelzijn en passend beleid te ontwikkelen 
om deze dieren te beschermen tegen onnodige pijn en stress? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 3 t/m 5
Zoals ik de Kamer in maart 2008 reeds heb gemeld (Kamerstukken 2007/08, 
1740) is kennis over het welzijn van kreeften op dit moment beperkt. 
Onderzoekers trachten door onderzoek meer te weten te komen over dit 
onderwerp, zoals ook de onderzoeken waar u naar verwijst. In wetenschappe-
lijke kringen is er overigens nog steeds veel discussie over het ervaren van 
pijn en stress door kreeften en is er geen consensus. Duidelijke conclusies 
over het al dan niet ervaren van pijn en angst door kreeften zijn dan ook nog 
niet te trekken. 
In mijn Nota Dierenwelzijn heb ik mijn prioriteiten ten aanzien van dierenwel-
zijn voor de komende periode weergegeven. Vanwege de stand van het 
onderzoek heb ik het accent gelegd op vissen en niet op ongewervelde 
dieren. Ik zie vooralsnog geen aanleiding om wijzigingen in de door mij 
aangegeven prioriteiten in de nota aan te brengen.

3 Elwood, R.W., S. Barr, L. Patterson (2009) Pain and stress in crustaceans. Applied Animal 
Behavioural Science, 118 (3–4): 128–136. 
Appel, M., R.W. Elwood (2009) Gender differences, responsiveness and memory of a 
potentially painful event in hermit crabs. Animal Behaviour, 78 (6): 1373–1379.

4 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2007–2008, nr. 1740.
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2148 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over de zandhaai en de identificatie van aangespoelde 
haaien (ingezonden 15 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 7 april 2010). 

Vraag 1
Bent u bekend met de Grote Winkler Prins Encyclopedie, 9e druk, waarin op 
pagina 554 de zandhaai (Carcharias taurus) genoemd wordt als soort binnen 
de familie Zandhaaien (Odontaspididae)? Zo ja, waarom heeft u in antwoord 
op eerdere vragen beweerd dat de zandhaai niet bestaat?1 

Zo nee, deelt u de mening dat een dergelijke encyclopedie als bron van 
betrouwbare kennis onmisbaar is op uw ministerie? 

Antwoord 1
Ik baseer mij op de deskundigheid van de experts van IMARES, het natuurhis-
torisch museum in Rotterdam en de natuurorganisaties. 
De Nederlandse naam voor Carcharinas taurus is zandtijgerhaai (in het Engels 
«sandtiger shark»). Het betreft hier een soort uit subtropische wateren die 
nog niet eerder in de Noordzee is aangetroffen. Soms wordt de verpleegster-
haai Ginglymostoma cirratum (in het Engels «nurse shark»)welke voorkomt in 
de wateren van de Nederlandse Antillen ook zandhaai genoemd. 
Nederlandse namen, vooral voor soorten die hier niet voorkomen, zijn soms 
onhandig om te gebruiken, want ze leiden gemakkelijk tot verwarring. Experts 
gebruiken daarom liever de wetenschappelijke naam om misverstanden 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten waarom de twee onbekende haaien die in februari jl. zijn 
aangespoeld op het strand bij Schouwen-Duiveland niet op soortsniveau zijn 
geïdentificeerd? 

Antwoord 2
De conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft de 
vondst op eigen initiatief onderzocht. Ik weet niet waarom niet op soortni-
veau geïdentificeerd is. 

1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010 nr. 1674
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Vraag 3
Is het normaal dat haaien onderdeel uitmaken van visafval? Zo ja, kunt u dit 
toelichten? Zo nee, bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de 
herkomst van de twee onbekende haaien? 

Antwoord 3 
Zoals ik in mijn brief van 2 maart 2010 (ref AKKV 10/925) heb uiteengezet, is 
er over de teruggooi (en daarmee ook van afval) van ongewenste bijgevan-
gen haaien en roggen in de Noordzee geen informatie voorhanden. Om hier 
verandering in te brengen is in 2009 de data collectie verordening aangepast. 
In 2009 is gestart met een discards bemonsteringsprogramma op een selectie 
van de Nederlandse vloot. Dit programma wordt in 2010 gecontinueerd. In 
het voorjaar van 2010 zal het rapport met de resultaten van 2009 gereed zijn.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2
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Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 13 juli 2010)

1
Heeft u kennisgenomen van de studie “Impacts of beam trawl fisheries in the 
North Sea” naar de effecten van de boomkorvisserij?1

Ja.

2
Welke conclusies verbindt u aan de wetenschappelijk onderbouwde 
conclusies van het rapport, die stellen dat populaties van langlevende en zich 
langzaam reproducerende soorten, zoals haaien en roggen, het meeste gevaar 
lopen, de soortensamenstelling van he t bodemecosysteem verandert, er verlies 
is aan biodiversiteit, vissoorten kleiner worden omdat ze steeds minder tijd 
hebben om te reproduceren en de beschikbaarheid van voedsel voor aasetende 
(vis)soorten wordt vergroot, allemaal als gevolg van de boomkorvisserij?

Deze literatuurstudie ondersteunt de Nederlandse visie op de herziening van 
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, welke ik op 17 december 2009 met u 
in de Tweede Kamer heb besproken. In deze visie concludeert het kabinet dat 
voor klassieke methoden als de boomkorvisserij op termijn geen ruimte meer 
is. Nieuwe investeringen in schepen en vistuigen moeten de visserijvloot 
duurzamer maken. 
Wanneer goede duurzame alternatieven beschikbaar zijn, moeten nieuwe 
investeringen in niet-duurzame visserijtechnieken op den duur worden 
ontmoedigd. Dat kan bijvoorbeeld gaan gelden voor de klassieke boomkor, 
als visserijtechnieken als de pulskor in de praktijk kunnen worden toegepast. 

De conclusies die Stichting De Noordzee trekt op basis van het rapport van 
Bureau Waardenburg, kan ik ten algemene onderschrijven. Wel plaats ik een 
aantal kanttekeningen. De gesignaleerde schadelijke effecten, zoals het 
zeldzamer worden van kwetsbare haaien en roggen, het veranderen het bodem 
ecosysteem, het verlies van biodiversiteit, enz., zijn niet alleen aan de 
boomkor te wijten. Veel effecten zijn mede het gevolg van een hoge 

1 Bureau Waardenburg bv, 7 mei 2010
http://www.noordzee.nl/upload/actueel/1_Beam_trawl_impacts_final_report._BuWa_report_10-054.pdf
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Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 13 juli 2010)

1
Heeft u kennisgenomen van de studie “Impacts of beam trawl fisheries in the 
North Sea” naar de effecten van de boomkorvisserij?1

Ja.

2
Welke conclusies verbindt u aan de wetenschappelijk onderbouwde 
conclusies van het rapport, die stellen dat populaties van langlevende en zich 
langzaam reproducerende soorten, zoals haaien en roggen, het meeste gevaar 
lopen, de soortensamenstelling van he t bodemecosysteem verandert, er verlies 
is aan biodiversiteit, vissoorten kleiner worden omdat ze steeds minder tijd 
hebben om te reproduceren en de beschikbaarheid van voedsel voor aasetende 
(vis)soorten wordt vergroot, allemaal als gevolg van de boomkorvisserij?

Deze literatuurstudie ondersteunt de Nederlandse visie op de herziening van 
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, welke ik op 17 december 2009 met u 
in de Tweede Kamer heb besproken. In deze visie concludeert het kabinet dat 
voor klassieke methoden als de boomkorvisserij op termijn geen ruimte meer 
is. Nieuwe investeringen in schepen en vistuigen moeten de visserijvloot 
duurzamer maken. 
Wanneer goede duurzame alternatieven beschikbaar zijn, moeten nieuwe 
investeringen in niet-duurzame visserijtechnieken op den duur worden 
ontmoedigd. Dat kan bijvoorbeeld gaan gelden voor de klassieke boomkor, 
als visserijtechnieken als de pulskor in de praktijk kunnen worden toegepast. 

De conclusies die Stichting De Noordzee trekt op basis van het rapport van 
Bureau Waardenburg, kan ik ten algemene onderschrijven. Wel plaats ik een 
aantal kanttekeningen. De gesignaleerde schadelijke effecten, zoals het 
zeldzamer worden van kwetsbare haaien en roggen, het veranderen het bodem 
ecosysteem, het verlies van biodiversiteit, enz., zijn niet alleen aan de 
boomkor te wijten. Veel effecten zijn mede het gevolg van een hoge 

1 Bureau Waardenburg bv, 7 mei 2010
http://www.noordzee.nl/upload/actueel/1_Beam_trawl_impacts_final_report._BuWa_report_10-054.pdf

visserijdruk in het algemeen, dus met inbegrip van andere vistuigen. 
Bovendien zien de auteurs van de stukken waarnaar gerefereerd wordt ook in, 
dat andere factoren als vervuiling, eutrofiëring en klimaatsverandering ook 
het bodemecosysteem hebben beïnvloed. Wel is evident dat de boomkor met 
wekkerkettingen een grote impact heeft op de bodem, zoals ook in de 
literatuuranalyse wordt weergegeven.

3
Onderschrijft u de negatieve impact van boomkorvisserij op de langlevende, 
langzaam groeiende soorten en het verlies van benthische biodiversiteit, als 
twee van de wetenschappelijk meest aangetoonde effecten? Zo ja, kunt u 
uiteenzetten waarom u op basis van de beginselen van gemeenschapstrouw, 
het voorzorgbeginsel en passende maatregelen de boomkorvisserij niet per 
direct verbiedt in gebieden waar habitattypen H1170 en H110C zijn 
aangewezen en waar goede kwaliteit dus beschreven wordt door 
aanwezigheid van langlevende bentische soorten? Zo nee, waarom niet?

Dat de boomkorvisserij een negatieve impact heeft op kwetsbare bodemdieren 
en in sommige gebieden bijdraagt aan veranderingen van de 
bodemdiergemeenschappen, is onmiskenbaar. Samen met de wetenschappers 
van ICES, IMARES, de sector en de maatschappelijke organisaties bekijk ik 
daarom of er nog plaats is voor de boomkor in de Natura 2000-gebieden met 
de genoemde habitattypen (d.w.z. Doggerbank en Klaverbank). Daarvoor heb 
ik het zogenaamde FIMPAS-project ingericht. Over dit project heb ik uw 
Kamer diverse malen geïnformeerd. Nu de inventarisatie van de conflicten 
tussen visserij en natuurbescherming is afgerond, is het ontwerpen van 
maatregelen aan de orde. Daarbij wordt in het FIMPAS-project ook naar 
alternatieve vormen van visserij gekeken. Bij die beoordeling wordt rekening 
gehouden met te hanteren instandhoudingdoelstellingen van de betreffende 
gebieden. De gebieden zijn overigens nog niet aangewezen, hangende de 
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat de Nb- en Ff-wet van 
toepassing verklaart in de Economisch Exclusieve Zone. Het FIMPAS-project
zal medio 2011 tot advies over de te treffen maatregelen leiden. Hierna zal ik 
in 2011 op basis van dat advies een voorstel tot regulering in het kader van 
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid aan de Europese Commissie doen.

4
Deelt u de brede wetenschappelijke consensus dat boomkorvisserij leidt tot 
een hoge mortaliteit van Echinocardium cordatum en Spisula subtruncata? 
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Zo ja, kunt u uiteenzetten waarom u op basis van de beginselen van gemeen-
schapstrouw, het voorzorgbeginsel en passende maatregelen de 
boomkorvisserij niet per direct verbiedt in gebieden waar habitattype H110B 
is aangewezen en waar goede kwaliteit dus beschreven wordt door 
aanwezigheid van deze soorten? Zo nee, waarom niet?

Ik heb hierboven al aangegeven dat ik de conclusie deel dat de boomkor de op 
de zeebodem voorkomende flora en fauna schade toebrengt. Samen met de 
maatschappelijke partijen - bedrijfsleven en milieuorganisaties - heb ik een
traject uitgezet onder leiding van de heer Heijkoop die voor de aan te wijzen 
gebieden in de kustzone tot een advies over maatregelen moet komen. Ik 
wacht dit advies af. Ik zal zijn advies gebruiken als basis voor de notificatie 
aan de Europese Commissie die bevoegd is in deze.
Wellicht ten overvloede wijs ik er nog op dat het Natura 2000-programma
van de EU de lidstaten in staat stelt de realisatie van de doelen in de tijd en de 
ruimte te differentiëren. Ik reken erop dat de genoemde adviezen daarbij 
behulpzaam zullen zijn.

5
Bent u nu wel bereid de boomkorvisserij in beschermde gebieden van de 
Noordzee te verbieden gezien de enorme negatieve ecologische effecten, 
mede gelet op de hoge bijvangsten en het hoge energieverbruik? Zo ja, 
wanneer mag de Tweede Kamer uw voorstel daartoe verwachten? Zo nee, 
kunt u uiteenzetten waarom een aantoonbaar schadelijke activiteit als de 
boomkorvisserij wel zou passen in gebieden waar onder meer het Natura 
2000-beschermingsregime van toepassing is?

Zie antwoord 3 en 4.

.
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54
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD)
aan de ministers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de
grove onderschatting van de EU van
het aantal proefdieren dat wordt
gedood in het kader van REACH.
(Ingezonden 31 augustus 2009)

1
Bent u bekend met de analyse van de
Denktank voor Toxicologie van de
John Hopkins University, waaruit
blijkt dat het Europese
REACH-programma1 minstens twintig
keer zoveel proefdieren het leven kost
dan de EU tot nu toe heeft beweerd?2

2
Kunt u verklaren hoe het heeft
kunnen gebeuren dat de officiële
inschatting van de Europese Unie
over het aantal proefdieren dat zal
worden gedood in het kader van
REACH op 2,6 miljoen dieren ligt,
terwijl de wetenschappers van de
John Hopkins University in
optimistische scenario’s al uitkomen
op 54 miljoen dieren?

3
Is het waar dat de Europese
Commissie met gedateerde cijfers, te
weten gegevens over de chemische
productie tussen 1991 en 1994, heeft
gerekend, waardoor onder andere de
verdubbeling van de productie van de
chemische industrie sinds 1994 en de

uitbreiding van de EU buiten
beschouwing zijn gebleven? Zo ja,
kunt u aangeven hoe u deze analyse
destijds, bij de totstandkoming van
de REACH-richtlijn, heeft beoordeeld
en gewogen bij uw beslissing om in
te stemmen met de Richtlijn?

4
Kunt u aangeven of u zich bij de
totstandkoming van REACH sterk
heeft gemaakt voor de belangen van
proefdieren? Zo ja, waar blijkt dat uit
en hoe verklaart u dan dat u heeft
ingestemd met de Richtlijn terwijl de
gevolgen voor proefdieren zo slecht
in kaart waren gebracht? Zo nee,
waarom niet? Hoe verhoudt uw inzet
voor REACH zich tot het met de mond
beleden overheidsbeleid om het
aantal dierproeven terug te dringen?

5
Hoe beoordeelt u de dierproef als
methode om de giftigheid van stoffen
voor mens en milieu te kunnen
inschatten, gelet op de gefundeerde
wetenschappelijke kritiek op deze
methode? Bent u bereid methoden en
resultaten van giftigheidstesten op
dieren, zoals de in het artikel
genoemde en bekritiseerde
twee-generatiestudies voor het
onderzoeken van reproductieve
toxiciteit, te (laten) evalueren en
teststrategieën te herzien?

6
Onderschrijft u de stelling van de
wetenschappers dat er betere en
efficiëntere testmethoden
beschikbaar (kunnen) zijn dan

dierexperimenten voor het
beoordelen van de giftigheid van
stoffen? Bent u bereid de aanbeveling
over te nemen een (gedeeltelijk)
moratorium af te kondigen op deze
dierproeven totdat alternatieve
strategieën voor het screenen van
chemicaliën beschikbaar zijn?
Zo neen, waarom niet?

7
Hoe beoordeelt u, mede in het licht
van het bovenstaande, het gegeven
dat bestaande dierproeven voor
veiligheidsbeoordelingen niet zijn
gevalideerd terwijl alternatieven voor
die dierproeven wel gevalideerd
moeten zijn voordat ze geaccepteerd
worden als betrouwbare
testmethode? Op welke wijze zet u
zich er reeds voor in om hier
verandering in aan te brengen en tot
welke extra inspanningen bent u
bereid om deze situatie te kunnen
doorbreken?

8
Deelt u de mening dat het
onacceptabel is om minstens
54 miljoen dierproeven uit te voeren
voor het testen van chemische
stoffen, gezien het lijden van de
betreffende dieren en de
onbetrouwbaarheidsfactor in de
resultaten? Zo ja, welke stappen gaat
u zetten om het zover niet te laten
komen? Zo neen, waarom niet?

1 Registration, evaluation, authorisation and
restriction of chemicals.
2 – Nature, 26 augustus 2009: «Chemical
regulators have overreached»
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http://www.nature.com/nature/journal/v460/
n7259/full/4601080a.html#B1
– Rovida, C. & Hartung, T. Re-evaluation of
Animal Numbers and Costs for In Vivo Tests to
Accomplish REACH Legislation Requirements
for Chemicals Transatlantic Think Tank for
Toxicology (2009); available at
http://www.altex.ch or http://altweb.jhsph.edu

Antwoord

Antwoord van minister Klink
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport),
mede namens de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
(ontvangen 18 september 2009)

1
Ja.

2
Ja. Kortheidshalve verwijs ik u
hiervoor naar de reactie die het
Europees Agentschap voor
Chemische Stoffen daarvoor op
28 augustus jl. heeft uitgebracht en
waarin een en ander gedetailleerd
wordt toegelicht. Die reactie sluit ik
als bijlage bij.1

Voorts verwijs ik naar de brief van
mijn collega van VROM die in haar
brief van 7 april jl. (Kamerstuk
21501-08, nr. 305) de invoering van
REACH heeft toegelicht, hetgeen ook
tijdens het Algemeen Overleg op
18 juni jl. met de Vaste Commissie
voor VROM is besproken (Kamerstuk
21 501-08, nr. 314).
Er zijn in essentie drie redenen
waarom de analyse van de Denktank
voor Toxicologie van de John
Hopkins University aanvechtbaar is.
In de eerste plaats is het een gegeven
dat de pre-registratiefase in REACH
een aanzienlijk hoger aantal
gepreregistreerde stoffen heeft
opgeleverd dan oorspronkelijk was
voorzien. Het is de wetenschappers
waarschijnlijk ontgaan dat inmiddels
duidelijk is geworden dat een groot
aantal van deze gepreregistreerde
stoffen ten onrechte is
gepreregistreerd, dat er tal van
dubbelingen in voorkomen wegens
inadequate stofidentificaties en dat
veel van de gepreregistreerde stoffen
uiteindelijk niet zullen worden
geregistreerd.
Door de preregistratiedata simpelweg
te extrapoleren zonder rekening te
houden met genoemde nuances,
hebben de genoemde
wetenschappers een grove
overschatting gemaakt.
In de tweede plaats veronderstellen
genoemde wetenschappers dat voor

alle gepreregistreerde stoffen
ingevolge REACH het meest
uitgebreide informatiepakket dient te
worden aangeleverd (waarvoor in
bepaalde gevallen dierproeven
noodzakelijk kunnen zijn), wat onjuist
is. Het aantal stoffen waarvoor een
volledig informatiepakket zal zijn
vereist is aanzienlijk kleiner dan
genoemde wetenschappers op basis
van versimpelde extrapolaties
inschatten. Een volledig
informatiepakket is alleen vereist
voor de meest risicovolle stoffen en
stoffen in de hoogste
volumecategorieën. De
wetenschappers hebben dat
essentiële gegeven ten onrechte
buiten beschouwing gelaten.
Ten derde bevat REACH expliciete
verboden aangaande het onnodig of
meervoudig uitvoeren van
dierproeven. REACH staat expliciet
het gebruik van bestaande gegevens
toe alsmede het gebruik van analoge
gegevens die op andere wijze dan
met behulp van dierproeven
verkregen zijn. Dat gegeven is door
genoemde wetenschappers buiten
beschouwing gelaten. Voorts nemen
ze bij de beoordeling van effecten op
het nageslacht aan dat er regelmatig
informatie over een tweede diersoort
zal worden gevraagd. Dit is een
onjuiste aanname, zoals ook door het
Europees Agentschap voor
Chemische stoffen in haar reactie
wordt aangegeven. Testen in een
tweede diersoort vinden slechts zeer
incidenteel en alleen na nauwgezette
weging van alle informatie plaats.
Bovendien is hun veronderstelling
dat twee-generatie-toxiciteitsstudies
standaard worden vereist, geheel
ongegrond omdat de besluitvorming
daarover van geval tot geval
plaatsvindt.
Gezien bovenstaande redenen kan
niet anders worden geconcludeerd,
zoals het Europees Agentschap voor
Chemische stoffen ook vaststelt, dan
dat de door de wetenschappers
geschatte aantallen dierproeven die
met de uitvoering van REACH zijn
gemoeid, op ondeugdelijke gronden
zijn berekend. Mutatis mutandis geldt
hetzelfde voor de kosten die daaruit
voor het bedrijfsleven voortvloeien.

3
Neen. Het is onjuist te
veronderstellen dat de Europese
Commissie met gedateerde gegevens
heeft gerekend. Ten tijde van de
totstandkoming van REACH en de
politieke besluitvorming over de

aanvaarding van REACH, zijn de
meest actuele gegevens gebruikt die
beschikbaar waren. Daarover is door
de Ministers van Economische Zaken
en VROM intensief en diepgaand met
de Tweede Kamer van gedachten
gewisseld en de onderhavige
publicatie bevat geen informatie die
de afwegingen die destijds hebben
plaatsgevonden in een ander licht
plaatst. Kortheidshalve verwijs ik tot
slot naar de reactie die het Europees
Agentschap voor Chemische Stoffen
op 28 augustus jl. heeft uitgebracht.

4
De totstandkoming van REACH is in
nauwe samenwerking tussen de
Ministers van VROM, EZ, VWS en
SZW gerealiseerd. Daarbij heeft van
meet af aan het belang van de
maximale reductie in het gebruik van
proefdieren evenals de noodzaak tot
het zoveel mogelijk bevorderen van
gebruikmaking van alternatieven voor
dierproeven voorop gestaan.
Kortheidshalve verwijs ik u naar de
brief van de Minister van VROM van
7 april jl. (Kamerstuk 21501-08, nr.
305), waarmee de Tweede Kamer ook
is geïnformeerd over de evaluatie van
de Nederlandse inzet in de REACH
onderhandelingen. Die evaluatie
bevestigt dit beeld volledig. In het
bijzonder wijs ik u op de brief van
13 december 2006 van de
Staatssecretarissen van VROM en
Economische Zaken (Kamerstuk
21 501-08, nr. 230) waarin zij
dienaangaande voorafgaand aan de
politieke besluitvorming die enkele
weken nadien zou plaatsvinden, de
Tweede Kamer een analyse hebben
gegeven van de inzet van de
Europese Commissie dat
overeenstemt met de Nederlandse
positie.

5
Dierproeven zijn per definitie een
gebrekkige methode om de
(eco)toxiciteit van stoffen vast te
kunnen stellen. In een aantal gevallen
bestaan er betrouwbare en
gevalideerde alternatieven met een
vergelijkbare of betere
betrouwbaarheid. Echter zoals ook uit
de Kabinetsvisie Alternatieven voor
dierproeven blijkt, zijn dierproeven in
veel gevallen helaas nog noodzakelijk
bij gebrek aan vergelijkbare of betere
alternatieven die in regulatoire kaders
kunnen worden toegepast.
Uit de onderhavige
wetenschappelijke publicatie kan niet
worden afgeleid dat de genoemde
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wetenschappers kritiek hebben op de
wetenschappelijke waarde van de
zogenaamde
twee-generatie-toxiciteitsstudie. Er is
daarom geen reden om dit type
studie te laten onderzoeken op zijn
validiteit.
De wetenschappers pleiten omwille
van een beperking in het aantal
proefdieren voor een aangepaste
één-generatie-toxiciteitsstudie. Dat is
in lijn met de uitvoering van REACH
waar met grote zorgvuldigheid per
geval zal worden beoordeeld of een
één/twee-generatie-toxiciteitsstudie
gerechtvaardigd is en noodzakelijk
wordt geacht. Uiteraard is het streven
naar vermindering, verfijning en
vervanging van dierexperimentele
testmethoden een uitgangspunt dat
ook in de visie van het kabinet wordt
omarmd. In OECD-verband wordt
daarom continu wetenschappelijke
inzet daartoe gepleegd zoals in de
Kabinetsvisie Alternatieven voor
dierproeven (Kamerstuk 30168, nr. 4)
is aangegeven. Nederland draagt
daar expliciet en met grote inzet aan
bij. Bovendien wordt met grote
voortvarendheid inzet gepleegd op
het valideren van alternatieve
testmethoden.

6
Ik onderschrijf de genoemde stelling
niet en verwijs kortheidshalve naar de
Kabinetsvisie Alternatieven voor
dierproeven, waarin expliciet is
aangegeven dat de ontwikkeling en
validatie van alternatieven een
tijdrovend proces is. Een moratorium
zoals voorgesteld zal naar mijn
overtuiging het tempo waarin
onderzoek en ontwikkeling ter zake
plaats vindt, niet kunnen
bespoedigen. Bovendien zal het ertoe
leiden dat in bepaalde gevallen
betrouwbare cruciale
eco-toxicologische of
humaan-toxicologische informatie
ontbreken als gevolg van dat
moratorium, waarmee het belang van
de bescherming van mens en milieu
niet is gediend. Het ontbreken van
deze toxicologische gegevens zal
zelfs de verdere ontwikkeling van
alternatieven kunnen vertragen,
omdat belangrijke referentiegegevens
om de alternatieve methoden op hun
betrouwbaarheid te toetsen daardoor
ontbreekt.
Zoals in mijn antwoord op vraag 2 al
is aangegeven, vereist de
uitvoering van een
twee-generatie-toxiciteitsstudie een
uitdrukkelijke beoordeling en

goedkeuring van het Europees
Agentschap voor Chemische stoffen
en is dit geen automatisme. Daartoe
vindt uitvoerige en gedegen
beoordeling en besluitvorming plaats
die moet waarborgen dat de
noodzaak van uitvoering van een
dergelijke studie voorafgaand
grondig is afgewogen tegen het
belang van het dierenwelzijn.

7
Het is onjuist te veronderstellen dat
bestaande dierproeven voor
veiligheidsbeoordelingen niet valide
zijn terwijl alternatieven voor die
dierproeven wel gevalideerd moeten
zijn voordat ze geaccepteerd worden
als betrouwbare testmethode. In
OECD-verband worden alle
testmethoden volgens dezelfde
richtsnoer (Guidance Document 34)
beoordeeld op hun validiteit. Deze
richtsnoer is van toepassing op alle
nieuwe en herzieningen van
testmethoden, ongeacht de
testmethode.

8
In mijn antwoorden op de gestelde
vragen, heb ik aangegeven dat die
situatie zich naar mijn stellige
overtuiging niet zal voordoen als
gevolg van de uitvoering van de
REACH-verordening.

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal
Informatiepunt Tweede Kamer.
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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2275 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Economische Zaken 
over de participatie van de European Space Agency in het Mars 500 project, 
waarvoor apen de ruimte in worden gestuurd (ingezonden 31 maart 2010) 

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken) (ontvangen 
19 april 2010) 

Vraag 1
Kunt u bevestigen dat de European Space Agency (ESA) participeert in het 
Mars 500 project? 

Antwoord 1
Ja, ESA is bij dit programma betrokken in het kader van haar Europese 
programma voor Leven en Exacte Wetenschappen (ELIPS) ter voorbereiding 
van toekomstige bemande missies naar de Maan en Mars. 

Vraag 2
Is het waar dat voor het Mars 500 project wordt samengewerkt met het 
Russian Institute for Biomedical Problems (IBMP), die getrainde apen de 
ruimte in stuurt voor het Mars 500 project? Zo ja, kunt u aangeven waarom u 
het acceptabel vindt dat Nederland aan een dergelijk onderzoek meewerkt? 
Zo nee, kunt u aangeven waarom er op de website van het Institute for 
Biomedical Problems staat dat geëxperimenteerd wordt met apen in de 
ruimte voor het Mars 500 project, en waar de European Space Agency als 
partner wordt genoemd? 

Antwoord 2
Het bericht op de website van IBPM over het experimenteren bij satellieten 
met apen betreft een uit 2008 stammend Russisch onderzoek onder auspiciën 
van het Russische Sochi Instituut voor Medische Primatologie, gevestigd in 
Vesyoloye nabij de Zwarte Zee. Dit onderzoek maakt echter geen onderdeel 
uit van het Mars 500 project. 
Het Mars 500 programma, dat ESA gezamenlijk uitvoert met IBMP, bevat geen 
enkel experiment of onderzoek met dieren. 

Het Mars 500 programma betreft de simulatie voor een 6 koppige beman-
ning van een ruimtevlucht naar Mars van 520-dagen. In werkelijkheid zal de 
bemanning leven en werken in een mock-up van een ruimteschip, dat is 
ondergebracht in een vestiging van IBMP in Moskou, met als doel de mense-
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lijk psychologische, medische en fysieke aspecten van een langdurige 
ruimtemissie te onderzoeken. 
Om de schijn te vermijden heeft IBMP het betreffende bericht op vrijdag 
19 maart jl. van zijn website gehaald op nadrukkelijk verzoek van ESA. 

Vraag 3
Kunt u aangeven of Nederland het Mars 500 project direct of indirect 
financiert? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Antwoord 3
Ja, Nederland participeert in het ESA programma voor Leven en Exacte 
Wetenschappen (ELIPS) ter voorbereiding van toekomstige bemande missies 
naar de Maan en Mars. 

Vraag 4
Kunt u aangeven of er voor het Mars 500 project, of andere projecten waar 
de European Space Agency bij betrokken is, experimenten met dieren worden 
uitgevoerd? Zo ja, kunt u aangeven met welke dieren de experimenten 
worden uitgevoerd en waar deze experimenten uit bestaan? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 4
ESA heeft geen plannen noch belangstelling om te experimenten met dieren 
noch de ambitie dieren te gebruiken voor ruimtevluchten. ESA respecteert 
volledig de op het terrein van onderzoek met dieren van toepassing zijnde 
regels en wetgeving van de Europese Unie en van COSPAR.
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2852 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport over de handel in apen voor dierexperimenten door RC 
Hartelust bv (ingezonden 9 april 2010). 

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede 
namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ontvangen 
13 juli 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, 
nr. 2342. 

Vraag 1, 2, 3 en 4
Kunt u inzicht geven in het aantal apen dat jaarlijks door RC Hartelust bv te 
Tilburg wordt ingekocht en verhandeld? Zo ja, kunt u in uw antwoord 
onderscheid maken naar apensoort en aangeven hoeveel apen uit het wild 
zijn gevangen en hoeveel apen afkomstig zijn uit fokkerijen en de (tussen)-
handel? Zo nee, waarom heeft u geen zicht op de handel in apen voor 
dierexperimenteel onderzoek door dit bedrijf? 
Kunt u aangeven uit welke landen en instellingen RC Hartelust bv apen mag 
betrekken? Uit welke landen en instellingen zijn de afgelopen jaren ook 
daadwerkelijk apen geïmporteerd of ingekocht? 
Aan welke landen en instellingen mag RC Hartelust bv apen leveren voor 
dierproeven? Aan welke landen en instellingen zijn de afgelopen jaren ook 
daadwerkelijk apen geleverd? 
Zijn er voorschriften verbonden aan de vergunning van RC Hartelust bv zoals 
bedoeld in artikel 11a/artikel 6, lid 2, van de Wet op de dierproeven? Zo ja, 
welke zijn dat en kunt u uiteenzetten of deze voorschriften de afgelopen jaren 
zijn gewijzigd, aangevuld of ingetrokken? Zo nee, waarom heeft u geen 
(nadere) voorschriften verbonden aan de handel in primaten door dit bedrijf? 

Antwoord 1, 2, 3 en 4
In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en de wet bescherming 
persoonsgegevens kan ik over individuele bedrijven geen specifieke 
bedrijfsinformatie verschaffen. 
Alle bedrijven die handelen in apen moeten voldoen aan Richtlijn 92/65/EG. 
Dit bedrijf heeft een vergunning volgens de Wet op de Dierproeven (Wod) 
artikel 11a. Conform deze vergunning dient het bedrijf te voldoen aan de 
vereisten van de Wod. De Wod vraagt jaarlijks over het voorafgaande jaar 
naar het aantal en de herkomst van de bij de vergunninghouder aanwezige 
dieren. Deze aantallen worden weergegeven naar afkomst van geregistreerde 
en niet geregistreerde fokkerijen binnen Nederland of Europa. Daarnaast is er 
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een kolom andere herkomst, waarin de aantallen dieren worden weergegeven 
van geregistreerde en niet geregistreerde fokkerijen buiten Europa. In deze 
registratie wordt niet aangegeven welke fokkerijen dat zijn. Dit wordt 
steekproefsgewijs door de inspecteurs gecontroleerd. In diezelfde registratie 
dient de vergunninghouder het aantal dieren aan te geven dat gaat naar een 
geregistreerde instelling binnen Nederland of Europa of een andere 
bestemming. 

Vraag 5
Welke specifieke voorwaarden zijn er, naast de algemeen geldende bepalin-
gen in het kader van CITES, in de vergunning van RC Hartelust bv gesteld 
voor de aankoop en doorverkoop van apen uit en naar derde landen? 

Antwoord 5
In de Wod, het dierproeven besluit en de beleidsregel ontheffingen Wet op de 
dierproeven staan voorschriften voor de handel in apen. In de vergunning zijn 
naast bovengenoemde voorschiften geen aanvullende voorwaarden gesteld. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is dat een Nederlandse handelaar 
apen levert voor experimenten die in Nederland niet zijn toegestaan? Zo ja, 
welke maatregelen heeft u getroffen om ervoor te zorgen dat dit dan ook niet 
kan gebeuren? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6
Het leveren van dieren moet voldoen aan de daarvoor geldende regelgeving. 
Uitvoerders van dierproeven dienen zich te houden aan de regelgeving van 
het land waar de dierproeven plaatsvinden. 

Vraag 7
Deelt u de mening dat dierenwelzijn en de bescherming van bedreigde 
diersoorten randvoorwaarden moeten zijn voor eventuele import van apen en 
andere dieren door een Nederlandse proefdierhandelaar? Zo ja, op welke 
wijze draagt u hier zorg voor en op welke wijze kunt u garanderen dat het 
welzijn van de dieren gedurende het hele handelstraject is gewaarborgd en 
dat er niet wordt gehandeld in illegaal gevangen dieren door RC Hartelust 
bv? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 7
Bij de invoer van primaten is CITES onverkort van toepassing. De invoer kan 
slechts plaatsvinden als de Wetenschappelijke Autoriteit van het invoerend 
land een positief advies heeft uitgebracht. De invoer wordt niet toegestaan 
wanneer de primaten niet volgens CITES en nationale wetgeving zijn 
verkregen. Binnen CITES is vervoer van primaten slechts toegestaan als dit 
volgens de IATA-richtlijnen plaatsvindt. Zie ook het antwoord op vraag 12. 

Vraag 8
Kunt u bevestigen dat RC Hartelust bv onder andere apen importeert uit 
China? Is het waar dat de fokkerij Guangxi Grandforest Scientific Primate 
Company Ltd apen levert aan RC Hartelust bv en dat deze fokkerij uit het wild 
gevangen apen importeert uit Laos, Cambodja en Vietnam? 

Antwoord 8
Zie antwoord vraag 1 t/m 4. 

Vraag 9
Hoe beoordeelt u het dierenwelzijn op de Guangxi Grandforest Scientific 
Primate Company Ltd fokkerij, onder meer op het gebied van huisvesting en 
verzorging? Is het waar dat de apen in kooisystemen worden gehouden, 
zonder mogelijkheid hun natuurlijke gedrag te uiten en wat is uw mening 
daarover? Welke gegevens heeft u over de sterfte onder de dieren? 

Antwoord 9
Zie antwoord vraag 1 t/m 4. 
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Vraag 10
Kunt u aangeven hoe en door wie de wildvang, doorvoer en import van apen 
wordt gecontroleerd op CITES-regelgeving? Welke (verschillende) methoden 
worden er gebruikt voor de identificatie- en registratie van de apen en welke 
(verschillende) controles vinden daarop plaats vanaf het moment van 
wildvang? 

Antwoord 10
De Management-Autoriteiten van de desbetreffende landen beoordelen de 
voorgenomen invoer, ondersteund door hun Wetenschappelijke Autoriteiten. 
Deze instanties werken volgens de voorschriften van CITES, eventueel 
aangevuld met nationale wetgeving. De verantwoordelijkheid voor de 
controle op wildvang ligt primair bij de handhavende instanties van de 
landen waar de dieren zich op dat moment bevinden. De relevante Europese 
wetgeving kent een identificatieverplichting voor het houden van gefokte 
primaten of primaten die niet meer teruggezet kunnen worden in het wild. 
Nederland kent daarnaast op basis van de Flora- en faunawetgeving een 
registratieverplichting. 

Vraag 11
Welke dierenwelzijnseisen zijn er gesteld aan de wildvang, doorvoer en 
import van apen vanuit China en/of andere landen door RC Hartelust bv? Op 
welke wijze wordt hierop gecontroleerd? 

Antwoord 11
Zie antwoord vraag 7 en 10. 

Vraag 12
Kunt u aangeven hoe de apen uit China en/of andere landen naar RC 
Hartelust bv worden vervoerd, hoe lang de transporten duren en hoeveel 
apen de afgelopen jaren tijdens deze transporten zijn gestorven? 

Antwoord 12
Zowel bij transport van en naar de EU als transport binnen de EU moeten de 
apen worden vervoerd in overeenstemming met de hiervoor geldende 
wetgeving (transport verordening en veterinaire eisen). De transport 
verordening heeft geen invloed op vervoer buiten de Europese Unie. Cijfers 
over sterfte van dieren kan ik om de hierboven vermelde reden niet verstrek-
ken (zie antwoord vraag 1 t/m 4). 

Vraag 13
Kunt u aangeven hoe de apen van RC Hartelust bv worden vervoerd naar 
proefdierinstellingen in Nederland en andere landen, en welke transportvoor-
schriften hiervoor gelden? Welke cijfers zijn er bij u bekend over de sterfte 
onder de dieren tijdens deze transporten? 

Antwoord 13
Zie antwoord vraag 1 t/m 4. 

Vraag 14
Kunt u bevestigen dat in 2005 vier van de 50 makaken die vanuit RC Hartelust 
bv werden vervoerd naar een onderzoekscentrum in Zweden zijn gestorven 
gedurende het transport? Kunt u aangeven op welke wijze u de toedracht van 
dit incident hebt onderzocht? Zo ja, kunt u toelichten wat u met de uitkom-
sten heeft gedaan en of RC Hartelust bv vervolgd kan worden voor deze 
zaak? Zo nee, waarom hebt u geen onderzoek ingesteld naar de dood van 
vier makaken tijdens een vanuit Nederland opgezet transport? 

Antwoord 14
Hierover is in 2005 door de VWA een klacht onderzocht. Op basis van de 
resultaten van dit onderzoek is door de VWA geïntervenieerd zonder 
inschakeling van het strafrechtelijk instrumentarium. 
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Vraag 15
Kunt u aangeven op welke wijze de apen bij RC Hartelust bv worden 
gehuisvest? Is het waar dat het bedrijf een vergunning heeft voor het houden 
van maar liefst 720 apen, en dat deze in kooihuisvesting worden gehouden in 
een loods zonder buitenverblijf? 

Antwoord 15
Zie antwoord op vraag 1 t/m 4. 

Vraag 16
Hoeveel apen zijn er de afgelopen jaren tijdens het verblijf bij RC Hartelust bv 
gestorven en wat waren de oorzaken daarvan? 

Antwoord 16
Zie antwoord vraag 1 t/m 4. 

Vraag 17
Hoeveel inspecties van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) hebben er de 
afgelopen 5 jaar plaatsgevonden bij RC Hartelust bv en hoeveel van deze 
inspecties waren onaangekondigd? 

Antwoord 17
De VWA heeft de afgelopen 5 jaar het volgende aantal inspecties uitgevoerd: 
2005: 3 
2006: 2 
2007: 1 
2008: 1 
2009: 3 
Vier van deze inspecties waren onaangekondigd. 

Vraag 18
Kunt u aangeven waar de apen vandaan komen die in Nederlandse proefdier-
instellingen worden gebruikt, zoals het Erasmus MC, de Radboud Universiteit, 
de Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam en de diverse farmaceuti-
sche en toxicologische instellingen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 18
Zie antwoord vraag 1 t/m 4. 

Vraag 19
Hoe beoordeelt u de weigering van Hartelust bv om de Partij voor de Dieren 
toe te laten voor een werkbezoek, mede in het licht van uw herhaalde oproep 
en belofte voor meer openheid ten aanzien van dierproeven? 

Antwoord 19
In mijn eerdere brief1 heb ik gepleit voor meer openheid rondom verrichte 
dierproeven vanuit de Dier Experimenten Commissies en vergunninghouders. 
Dit bedrijf verricht geen dierproeven. Daarnaast is het aan het bedrijf zelf om 
te beslissen wie zij wil ontvangen.

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 168 en 27 428, nr. 3.
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Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van 
Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 
dierproeven voor ruimteonderzoek (ingezonden 21 april 2010). 

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken), mede namens 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 5 juli 2010). Zie 
ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2504. 

Vraag 1
Hoe verklaart u dat er, zoals u in uw antwoord op eerdere vragen stelt, foto’s 
van en informatie over apenexperimenten van een onderzoek dat volgens u 
niets te maken heeft met Mars 500, terecht zijn gekomen op de officiële 
website van het Mars 500 project? Kunt u aangeven op welke wijze u deze 
kwestie heeft onderzocht en op welke informatie u zich heeft gebaseerd bij de 
beantwoording van mijn vragen daarover? Zo nee, waarom kunt u dit niet 
toelichten? 

Antwoord 1
Het Mars500-project is een samenwerking tussen ESA en het Russische 
Institute for Biomedical Problems (IBPM). Omdat Nederland hierin geen 
contractpartner is, heb ik ESA verzocht om nadere informatie over het 
Mars500-project. ESA heeft mij daarop per email en met kopieën van haar 
correspondentie met IBPM duidelijk gemaakt dat bij het Mars500-project geen 
experimenten met apen plaatsvinden. Het bericht over dergelijke experimen-
ten was door IBMP ten onrechte op de Mars500-website geplaatst, maar is 
door IBMP 1 dag later van deze website verwijderd op nadrukkelijk verzoek 
van ESA. Met brief van 7 april 2010 heeft IBMP vervolgens aan ESA bevestigd 
dat het Mars500-project uitsluitend onderzoek betreft naar gevolgen van 
langdurige menselijk verblijf in de ruimte via een gesimuleerde vlucht van 
520 dagen naar Mars. 

Vraag 2
Kunt u toelichten waar u uw stelling op baseert dat ESA geen plannen noch 
belangstelling heeft om te experimenteren met dieren noch de ambitie heeft 
dieren te gebruiken voor ruimtevluchten? 2) Hoe verklaart u in dit opzicht de 
positie die ESA hier op haar eigen website over inneemt, waar wordt 
aangegeven dat de activiteiten van ESA Life Sciences alle aspecten van de 
Space Life Sciences beslaan, inclusief onderzoek met dieren? 
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Antwoord 2
Mijn door u geciteerd antwoord betreft het Mars500-project. In het kader van 
het ESA-programma voor Leven en Exacte Wetenschappen (ELIPS) kan wel 
ruimteonderzoek plaats hebben met ongewervelde dieren of knaagdieren. 
Zoals ook benadrukt in mijn eerdere beantwoording, houdt ESA zich hierbij 
volledig aan de op het terrein van onderzoek met dieren van toepassing 
zijnde regels en wetgeving van de Europese Unie en van COSPAR1. Naar mij 
bekend zijn er thans geen Nederlandse wetenschappers betrokken bij 
ruimteonderzoek met dieren. 

Vraag 3
Hoe verklaart u dat door ESA letterlijk gesproken wordt over de noodzaak om 
te experimenteren op kleine dieren in een ruimteomgeving waar u in uw 
antwoorden stelt dat ESA daar geen belangstelling voor zou hebben? Kunt u 
dit toelichten? 

Antwoord 3
Zie mijn antwoord op vraag 2. 

Vraag 4 en 5
Welke ruimte laat de Wet op de dierproeven in uw optiek voor dierproeven 
voor ruimteonderzoek? Acht u het mogelijk dat binnen de kaders van de Wet 
op de dierproeven experimenten op levende dieren worden toegestaan voor 
onderzoek dat gericht is op reizen naar en/of andere ontwikkelingen in de 
ruimte? Zo ja, op welke precieze gronden zou dan goedkeuring worden 
gegeven voor dergelijke dierproeven en kunt u dat toelichten aan de hand 
van de betreffende bepalingen in de Wet op de dierproeven? Zo nee, op 
welke wijze kunt u garanderen dat dergelijke experimenten dan ook niet 
plaatsvinden, en hoe moet de informatie van ESA over dierproeven in haar 
onderzoek dan worden beoordeeld? 
Deelt u de mening dat dierproeven voor ruimteonderzoek ethisch onaccepta-
bel en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn? Zo ja, welke maatregelen 
kunnen we van u verwachten om dergelijke proeven uit te bannen, zowel in 
Nederland als in Europa? Zo nee, kunt u toelichten waarom u experimenten 
op levende dieren voor ruimteonderzoek toelaatbaar acht? 

Antwoord 4 en 5
Binnen de Wet op de dierproeven is het toegestaan om dierproeven te 
verrichten, mits het belang van de proef opweegt tegen het ongerief dat het 
dier wordt aangedaan, en het doel niet op een andere manier kan worden 
bereikt dan door middel van een dierproef. In Nederland wordt deze afweging 
over de toelaatbaarheid van dierproeven gemaakt door de Dier Experimenten 
Commissies (DEC’s). De DEC’s beoordelen daarmee de ethische en maat-
schappelijke aanvaardbaarheid van een dierproef. Deze beoordelingen 
worden uitgevoerd in de lidstaat waar het onderzoek plaats vindt. Daarom 
kan ik alleen spreken voor de Nederlandse situatie.

1 Committee on Space Research
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport over omstreden pijnexperimenten bij muizen (ingezonden 
17 mei 2010). 

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 
30 juni 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 
2596. 

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het onderzoek van de McGill University in Canada, 
waarbij ernstige pijn aan muizen wordt toegebracht voor de codering van 
gezichtsuitdrukkingen van muizen die pijn lijden?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Wat is uw oordeel over dit onderzoek, waarbij muizen onder meer azijnzuur 
in de buik gespoten hebben gekregen en zenuwen zijn beschadigd, waardoor 
de dieren ernstige pijn is berokkend? Kunt u in uw antwoord ingaan op nut, 
noodzaak en ethische aanvaardbaarheid van deze pijnexperimenten? 

Antwoord 2
Volgens de in Nederland geldende regelgeving is de afweging tussen 
ethische aanvaardbaarheid van de experimenten en het ongerief voorbehou-
den aan de Dierexperimentencommissie (DEC). Elk onderzoeksvoorstel waarin 
sprake is van dierproeven moet worden beoordeeld door een DEC. Op haar 
beurt maakt deze per voorstel een afweging op ethische aanvaardbaarheid. 
Deze proef is in Canada uitgevoerd en daarom is dit niet ter beoordeling van 
een Nederlandse DEC. 

Vraag 3
Deelt u de verbazing dat, ondanks de honderden miljoenen experimenten op 
muizen wereldwijd, er kennelijk nog steeds (apart) onderzoek wordt verricht 
naar de herkenning van pijn bij muizen in laboratoria? Zo nee, waarom niet? 

1 Nature Methods, 9 mei 2010: «Coding of facial expressions of pain in the laboratory mouse» 
http://www.nature.com/nmeth/journal/vaop/ncurrent/abs/nmeth.1455.html
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Antwoord 3
Exacte gegevens over pijnexpressie bij proefdieren zijn mij niet bekend 
omdat vanuit de overheid geen specifieke onderzoeksprogramma’s op dit 
gebied worden gefinancierd. Er wordt echter in Nederland op proefdierkundig 
gebied veel onderzoek gedaan om pijn te verminderen bij proefdieren en er 
bestaan veel artikelen over pijnbestrijding en pijnmanagement bij proefdie-
ren. 

Vraag 4
Hoe beoordeelt u het maken en gebruiken van genetisch gemanipuleerde 
muizen met aanleg voor migraine, waardoor ze voortdurend pijn hebben? 

Antwoord 4
Het is niet mijn taak om het maken en gebruiken van genetisch gemanipu-
leerde muizen te beoordelen; deze verantwoordelijkheid ligt bij de DEC. 

Vraag 5
Hoe beoordeelt u de uitspraak van hoogleraar proefdierkunde, mevr. M. R. 
van het Radboud UMC, dat zij het toebrengen van ernstige pijnprikkels voor 
dit onderzoek «ethisch problematisch» vindt?2 Kunt u zich vinden in die 
opvatting? Zo nee, kunt u uitleggen waarop niet? 

Antwoord 5
Zie antwoord op vraag 2. 

Vraag 6
Acht u het denkbaar dat een Dierexperimentencommissie in Nederland 
toestemming zou hebben gegeven voor dit onderzoek? Zo ja, op welke 
gronden zou dat zijn en op welke wijze zou de ethische afweging dan hebben 
plaatsgevonden? Zo nee, kunt u dit toelichten? 

Antwoord 6
Ik heb te weinig kennis van dit, in het buitenland uitgevoerde, onderzoek om 
hier een uitspraak over te doen. Zie ook het antwoord op vraag 2. 

Vraag 7
Is het waar dat het Leids Universitair Medisch Centrum betrokken is bij het 
onderzoek naar pijnherkenning bij muizen? Zo ja, waaruit bestaat die 
betrokkenheid en hoe oordeelt u over deze betrokkenheid gelet op het 
omstreden karakter van de experimenten? 

Antwoord 7
Het LUMC is niet actief betrokken in de feitelijke uitvoering van het onder-
zoek. De Canadese onderzoekers hebben gegevens gebruikt uit migraine 
experimenten van onderzoekers van het LUMC. 

Vraag 8
Kunt u aangeven of Nederland dit onderzoek (mede) financiert? Zo ja, op 
welke wijze en om hoeveel geld gaat het? 

Antwoord 8
Dit onderzoek wordt niet (mede)gefinancierd vanuit de Nederlandse overheid 
of vanuit het LUMC. 

Vraag 9
Kunt u aangeven welke beoordelingscriteria in de «McGill University animal 
care and use committee» hanteert bij het toetsen van een dierproevenonder-
zoek, en op grond van welke argumenten is besloten dit onderzoek toe te 
laten? Heeft de commissie in brede zin gekeken naar alternatieven voor dit 
onderzoek, en zo ja, wat was de uitkomst van die zoektocht? 

2 NRC Next, 11 mei 2010: «Muizenpijn op muizengezichtjes» 
http://www.nrcnext.nl/blog/2010/05/11/muizenpijn-op-muizengezichtjes
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Antwoord 9
Omdat het onderzoek in het buitenland heeft plaatsgehad ben ik niet bekend 
met de criteria die deze commissie hanteert bij het toetsen van dierproeven-
onderzoek. 

Vraag 10
Deelt u de mening dat pijnexpressie bij muizen ook op een andere manier 
had kunnen worden onderzocht, zoals bij dierproeven die al werden 
uitgevoerd voor een ander onderzoek? 

Antwoord 10
Ik ben niet op de hoogte van de details van het onderzoek. Daarom kan ik 
geen oordeel vellen over de mogelijk alternatieve methoden voor dit 
onderzoek, noch over de afwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld. 

Vraag 11
Kunt u een overzicht geven van de initiatieven van de afgelopen jaren om 
gegevens over pijnexpressie bij proefdieren te verzamelen en te analyseren? 
Zo ja, kunt u daarbij aangeven in welke mate die kennis is gedeeld met 
wetenschappers over de hele wereld? Zo nee, betekent het feit dat u een 
dergelijk overzicht niet kunt geven ook dat de Nederlandse kennisinstellingen 
u niet van deze informatie kunnen voorzien? Kunt u toelichten waarom niet? 

Antwoord 11
Zie antwoord vraag 3 

Vraag 12
Deelt u de mening dat initiatieven om pijnexpressie bij proefdieren in kaart te 
brengen allang van de grond hadden moeten komen in lopend onderzoek? Zo 
ja, welke verantwoordelijkheid heeft u hiervoor gevoeld, en op welke wijze 
heeft u vorm gegeven aan die verantwoordelijkheid? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 12
Zie antwoord vraag 3 

Vraag 13
Wat is uw algemene oordeel over de kennis van pijnherkenning bij proefdie-
ren onder (Nederlandse) wetenschappers? Acht u die kennis van voldoende 
niveau? Kunt u dit toelichten? 

Antwoord 13
Pijnherkenning bij knaagdieren muizen is erg moeilijk. Die dieren zullen zo 
min mogelijk tonen dat ze pijn hebben omdat ze dan een gemakkelijker prooi 
worden voor hun aanvaller. Daarom wordt in proefdierkundig Nederland de 
regel gehanteerd dat als bij de mens ingrepen pijn zouden veroorzaken dat 
bij dieren ook het geval is en er dan sprake zou moeten zijn van pijnbestrij-
ding. 
Hier wordt in de opleidingen ook aandacht aan besteed. 

Vraag 14
Bent u tevreden over de ontwikkeling en toepassing van, en kennis over, 
3V-alternatieven voor dierproeven door de wetenschap? Zo ja, waar baseert u 
dat op, mede in het licht van deze pijnexperimenten die gemakkelijk 
voorkomen hadden kunnen worden als de benodigde gegevens op andere 
wijze waren verzameld? Zo nee, welke concrete inspanningen mag de Kamer 
van u verwachten om serieus werk te maken van het terugdringen van het 
proefdiergebruik? 

Antwoord 14
De ontwikkeling van kennis van 3V-alternatieven is een continue proces, 
waarin altijd wordt gestreefd naar verbetering. In 2008 heeft het kabinet de 
kabinetsvisie alternatieven voor dierproeven naar de Kamer gestuurd. In deze 
visie staan actiepunten benoemd waarmee het kabinet bijdraagt aan 
alternatieven voor dierproeven. Een aantal van deze punten zijn al uitgevoerd, 
zoals de oprichting van het Nationaal kenniscentrum alternatieven voor 
dierproeven. Deze zomer wordt de programmeringsstudie verwacht die kan 
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worden ingezet voor het formuleren van een breed onderzoeksprogramma. 
Hiernaast zet ik mij in voor (mede)financiering van het ASAT (Assuring Safety 
without Animal Testing) programma.
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253
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en van
Justitie over het doden van katten.
(Ingezonden 10 september 2009)

1
Kent u het bericht «Werkstraf voor
doodslaan eigen katten»?1

2
Is het waar dat een niet verschenen
verdachte die op een gruwelijke wijze
drie katten had omgebracht, een
werkstraf van slechts 30 uur heeft
gekregen?

3
Is het waar dat de vriend die
meehielp bij het ombrengen van de
katten niet is veroordeeld? Zo ja,
waarom niet? Zo nee, welke straf
heeft de mededader gekregen?

4
Hoe beoordeelt u de werkstraf in
relatie tot uw voornemen om
dierenbeulen strenger te straffen?

5
Bent u van mening dat van 30 uur
taakstraf een voldoende
afschrikwekkende werking uitgaat
naar andere dierenbeulen? Zo ja,
waarom? Zo nee, op welke wijze kunt
u voorkomen dat dergelijke
symbolische straffen vaker worden
opgelegd voor zware mishandeling
van en doodslag op dieren?

6
Welke strafmaat was geëist en bent u
van mening dat de eis zwaar genoeg
was?

7
Deelt u de mening dat het niet
verschijnen voor de rechtbank als een
verzwarende omstandigheid dient te
worden beschouwd? Zo nee, waarom
niet?

8
Kunt u uiteenzetten of het OM in
hoger beroep gaat tegen het vonnis?
Zo nee, waarom niet?

9
Bent u bereid in overleg te treden met
het OM over de overwegingen om al
dan niet in hoger beroep te gaan
gelet op de verkeerde
voorbeeldwerking die van het vonnis
uit kan gaan? Zo nee, waarom niet?

1 Nu.nl, 7 september 2009
http://www.nu.nl/algemeen/2076979/
werkstraf-voor-doodslaan-eigen-katten.html

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin
(Justitie), mede namens de minister
van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (ontvangen
6 oktober 2009)
Zie ook Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2009–2010, nr. 211

1
Ja.

2, 3 en 6
In opdracht van de officier van justitie
van het Openbaar Ministerie te Assen
is op 18 maart 2008 een persoon
aangehouden op verdenking van
dierenmishandeling. Bij zijn verhoor
op 18 maart 2009 heeft de verdachte
bekend samen met een andere
persoon twee katten te hebben
gedood. De andere persoon – die op
19 maart 2009 is verhoord en de
lezing van de verdachte heeft
bevestigd – heeft bekend nog een
derde kat te hebben gedood.
De officier van justitie heeft aan beide
verdachten een werkstraf van 20 uur
aangeboden.
De eigenaar van de katten heeft zijn
werkstraf niet naar behoren
uitgevoerd. Hij is daarop gedagvaard.
De officier van justitie heeft de
strafeis verhoogd naar aanleiding van
het niet naar behoren uitvoeren van
de taakstraf naar 30 uur. Zie
hieromtrent verder het antwoord op
vraag 9.

4 en 5
Binnen het huidige wettelijke kader
acht ik de eis passend. Zie overigens
het antwoord op vraag 9. Op
18 oktober aanstaande bespreekt de
Kamer de aanpassing van het
wetboek van strafrecht1 dat ertoe
strekt zwaardere straffen voor het
doden van dieren mogelijk te maken.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen
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7
Het feit dat de verdachte niet ter
zitting is verschenen, geldt niet als
verzwarende omstandigheid
aangezien de verdachte geen
verplichting heeft om te verschijnen.

8 en 9
Als een strafbaar feit volgens de
officier van justitie kan worden
bewezen, wordt door middel van de
zgn. BOS Polaris-richtlijnen gekeken
welke straf wordt geëist. In dit
specifieke geval was de aangeboden
werkstraf hoger dan het systeem
aangaf. Doordat één verdachte zijn
werkstraf niet naar behoren heef
uitgevoerd, is de verdachte
gedagvaard. Bij het niet naar behoren
uitvoeren van een werkstraf wordt er
een hogere straf geëist door het
Openbaar Ministerie. Aangezien het
vonnis conform de eis ter zitting was,
heeft het openbaar ministerie geen
aanleiding gezien hoger beroep in te
stellen. Nader overleg acht ik daarom
niet nodig.

1 Voorstel van wet van de leden Waalkens en
Ormel tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met het verhogen van
de maximale proeftijd voor misdrijven die de
gezondheid of het welzijn van dieren
benadelen, en in verband met het verhogen
van het strafmaximum voor onder meer het
doden van andermans dieren, Kamerstukken II
2005/06, 30 511, nr. 5.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 542



226

1227
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over de
dood van een in beslag genomen kat.
(Ingezonden 17 november 2009)

1
Kunt u bevestigen dat één van de in
beslag genomen Asherakatten is
overleden?1 Zo ja, wat is hiervan de
oorzaak en onder welke
omstandigheden is dit gebeurd?

2
Kunt u uiteenzetten in welke toestand
de andere twee katten zich bevinden?

3
Kunt u toelichten of de
verantwoordelijke in dit geval op de
juiste wijze invulling heeft gegeven
aan de op hem of haar rustende
zorgplicht?

4
Deelt u de mening dat de duur van
het strafrechtelijk onderzoek rond de
import van deze katten onacceptabel
lang is (geweest)? Zo ja, welke
conclusies trekt u hieruit? Zo nee,
kunt u dit toelichten?

5
Bent u bereid maatregelen te treffen
om processen rondom in beslag
genomen dieren aanzienlijk te
bespoedigen, om te voorkomen dat
een dergelijke situatie zich ooit nog

voordoet? Zo ja, op welke wijze en op
welke termijn? Zo nee, waarom niet?

1 Blik op Nieuws, 14 november 2009:
«Reuzenkat Shin-Chan op Schiphol
gestorven»
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/105460/
Reuzenkat__Shin-Chan_op_Schiphol_
gestorven.html

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
minister van Justitie (ontvangen
21 januari 2010) Zie ook Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2009–2010, nr. 876

1 t/m 5
Op 11 november 2009 is een van de
Ashera katten overleden. Het
Openbaar Ministerie heeft opdracht
gegeven een sectie uit te voeren om
de doodsoorzaak vast te stellen. Deze
sectie heeft uitgewezen dat de kat
kanker van de witte bloedcellen had.
Het hart was naar achteren verplaatst
als gevolg van een tumor,
waarschijnlijk aan de lymfeklieren die
zich daar bevinden. De eigenaar van
de katten is van deze uitslag op de
hoogte gebracht. De andere twee
katten worden goed verzorgd en
verkeren in goede conditie.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
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1038
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over het
gebrek aan optreden van de AID bij
paardenmishandeling. (Ingezonden
4 december 2009)

1
Kent u het bericht «Twee paarden
doodgehongerd»?1

2
Is het waar dat de politie, en via hen
de Algemene Inspectiedienst (AID), al
deze zomer op de hoogte was of kon
zijn van de verwaarlozing van deze
paarden?

3
Is het waar dat de AID besloten heeft
dat ingrijpen niet nodig was en dat de
paarden korte tijd later
doodgehongerd werden
aangetroffen?

4
Deelt u de mening dat hieruit een
weinig adequaat toezicht door de AID
spreekt? Zo ja, op welke wijze wilt u
de AID hierop aanspreken? Zo nee,
waarom niet?

5
Deelt u de mening dat er een
ontmoedigend signaal uitgaat naar
de politie wanneer de AID haar in
gevallen als deze meldt dat «ingrijpen
niet nodig is»?

6
Kunt u uiteenzetten wanneer
proces-verbaal is opgemaakt wegens

het onthouden van zorg en op welk
moment de AID vaststelde dat
optreden niet nodig was?

7
Bent u bereid met het Openbaar
Ministerie in overleg te treden over
welk gevolg gegeven zal worden aan
het proces-verbaal? Zo ja, op welke
termijn en wijze? Zo nee, waarom
niet?

1 Spits, 2 december 2009
http://www.spitsnieuws.nl/archives/
provinciaal/2009/12/twee_paarden_
doodgehongerd.html

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
18 december 2009)

1
Ja.

2 t/m 6
Er is deze zomer via de politie
inderdaad een melding bij de AID
binnengekomen die betrekking had
op dezelfde locatie. De melding had
echter betrekking op een paard dat te
water was geraakt. Er zijn op dat
moment geen acute
welzijnsproblemen geconstateerd.
Ook waren er geen andere paarden
aanwezig op deze locatie.
Op 26 november jl. is er opnieuw via
de politie een melding bij de AID
binnengekomen over acute
welzijnsproblemen bij paarden op
dezelfde locatie. De AID heeft
dezelfde dag onderzoek gedaan naar

de situatie. Er bleken nu meerdere
paarden aanwezig te zijn. Bij 2
paarden was de situatie zo ernstig
dat deze door een dierenarts
geëuthanaseerd moesten worden.
Voor de overige dieren zijn via
bestuursrecht direct maatregelen
aangezegd om de situatie te
verbeteren. Daarnaast is tegen de
eigenaar van de dieren
proces-verbaal opgemaakt. Toen
duidelijk werd dat de situatie zich niet
snel genoeg verbeterde, zijn de
dieren door de AID afgevoerd en in
bewaring genomen.
De melding van afgelopen zomer en
het recente geval betreffen twee
verschillende situaties. Verder is uw
informatie dat de AID eerder besloten
heeft om niet in te grijpen niet juist. Ik
ben dan ook van mening dat er door
de AID adequaat is opgetreden met
betrekking tot bovenstaande situaties.

7
De besluitvorming over het vervolg
dat aan het door de AID opgemaakte
proces-verbaal wordt gegeven, is een
zaak van het Functioneel Parket van
het Openbaar Ministerie.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
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1519
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over niet
beantwoorde vragen naar aanleiding
van de dood van een in beslag
genomen kat. (Ingezonden 21 januari
2010)

1
Kunt u uiteenzetten waarom de
vragen 4 en 5 in de vragenserie die
het lid Thieme op 17 november 2009
stelde naar aanleiding van de dood
van een in beslag genomen kat, niet
beantwoord zijn?1

2
Kunt u alsnog antwoord geven op de
vraag of u de mening deelt dat de
duur van het strafrechtelijk onderzoek
rond de import van deze katten
onacceptabel lang is (geweest)? Zo ja,
welke conclusies trekt u hieruit? Zo
nee, kunt u dit toelichten?

3
Kunt u alsnog antwoord geven op de
vraag of u bereid bent maatregelen te
treffen om processen rondom in
beslag genomen dieren aanzienlijk te
bespoedigen, om te voorkomen dat
een dergelijke situatie zich ooit nog
voordoet? Zo ja, op welke wijze en op
welke termijn? Zo nee, waarom niet?

1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2009–2010, nr. 1227.

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
minister van Justitie (ontvangen
8 februari 2010)

1
De antwoorden zijn per abuis niet
meegezonden. Hierna ontvangt u ze
alsnog.

2
Het onderzoek duurt lang, maar niet
onredelijk lang. Zoals ik in de
beantwoording op eerdere
Kamervragen (Aanhangsel II 2008/09,
nr. 119) heb aangegeven, is er in het
onderhavige geval sprake van een
uniek en complex internationaal
strafrechtelijk onderzoek, hetgeen de
lange duur van het onderzoek
verklaart.

3
De minister van Justitie is niet van
mening dat strafrechtelijke
onderzoeken waarbij levende dieren
zijn betrokken, zonder reden
dusdanig lang duren dat maatregelen
om doorlooptijden te bekorten nodig
zijn.
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2329 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over in beslag genomen honden (ingezonden 29 januari 
2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Justitie (ontvangen 26 april 2010). Zie ook 
Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1721. 

Vraag 1 en 2
Kunt u toelichten wat de stand van zaken is rond de agressietest voor 
agressieve honden? 
Kunt u uiteenzetten of de test al gevalideerd is en of er gedragsdeskundigen 
van verschillende kennisinstituten betrokken zijn bij ontwikkeling en validatie 
van de test? 

Antwoord 1 en 2
Honden die naar aanleiding van een (bijt)incident in verband met het 
strafrechtelijk onderzoek in beslag zijn genomen, worden in opdracht van het 
Openbaar Ministerie onderworpen aan een gedragstest. Zoals ik u in mijn 
brief van 10 september 2008 (TK 2007–2008, 28 286, nr. 229) heb uiteengezet, 
maakt de gedragstest onderdeel uit van het risico-assessment dat door 
internationaal erkende gedragsdeskundigen is ontwikkeld om het gedrag van 
in beslag genomen honden te kunnen beoordelen op risico’s voor de 
maatschappij. De groep gedragsdeskundigen vertegenwoordigt diverse 
kenniscentra (onder meer de Universiteiten van Utrecht en Wageningen en de 
European College of Veterinary Behaviour Medicine). 
Naast de gedragstest worden als onderdeel van het risico-assessment tevens 
meegewogen het proces-verbaal waarin – indien van toepassing – het 
bijtincident wordt beschreven, alsmede de door de hond aangerichte schade 
en het gedrag van de eigenaar en andere personen rond het incident, een 
rapportage van de opslaghouder over het gedrag van de hond in de opvang 
en een rapportage van de dierenarts over de gezondheidstoestand van de 
hond en, voor zover bekend, gegevens over de eigenaar en diens leefomge-
ving. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1
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De gedragstest is afgeleid van de deels reeds gevalideerde asielhondentest 
van Van der Borg1. Er wordt overleg gevoerd met gedragsdeskundigen over 
de mogelijkheden om te komen tot een compleet gevalideerde gedragstest 
voor in beslag genomen honden. Hierbij zij evenwel opgemerkt dat de groep 
in beslag genomen honden zo specifiek is dat door de deskundigen wordt 
betwijfeld of een complete validatie, eventueel met gebruikmaking van een 
andere groep (controle) honden, mogelijk is. 

Vraag 3 en 6
Is het waar dat sommige in beslag genomen honden, bij afwezigheid van hun 
baasje, niet benaderbaar zijn na inbeslagname en daarom geëuthanaseerd 
worden zonder gedragstest? Zo nee, wat is de procedure in dergelijke 
gevallen? 
Kunt u uiteenzetten of er honden worden geëuthanaseerd volgens de 
regeling wanneer ze niet te testen zijn volgens de (nog niet gevalideerde) 
testmethode? 

Antwoord 3 en 6
Slechts bij een zeer beperkt aantal honden blijkt dat zij zich slecht kunnen 
aanpassen aan de omstandigheden in een kennel en/of te agressief zijn om 
de gehele gedragstest te doorlopen, zonder dat onacceptabele risico’s voor 
de gedragsdeskundige en de opslaghouder ontstaan. In een enkel geval is het 
voorgekomen dat door de gedragsdeskundigen een euthanasieadvies is 
gegeven zonder dat een gehele gedragstest is uitgevoerd Dit advies is 
gebaseerd op gegevens omtrent het bijtincident, het gedrag van de eigenaar 
en het waargenomen gedrag van de hond tijdens opslag, alsmede het welzijn 
van de hond. Het Openbaar Ministerie volgt het euthanasieadvies in beginsel 
op als de honden niet onderworpen kunnen worden aan de agressietest. 

Vraag 4, 5 en 11
Ziet u mogelijkheden de baas van in beslag genomen honden te betrekken bij 
de agressietest? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 
Bent u bereid de baas in staat te stellen een externe deskundige (bijvoorbeeld 
een hondentrainer) in te schakelen om de mate van handelbaarheid van de 
hond te beïnvloeden? Zo ja, volgens welk protocol? Zo nee, waarom niet? 
Deelt u de mening dat voor het welzijn van het dier en het succes van 
rehabilitatie het belangrijk is dat er voldoende professionele trainers met de 
honden werken? Zo ja, is het waar dat honden in de opslag niet een verplicht 
socialisatieprogramma ondergaan, en het grootste deel van de omgang met 
de honden door vrijwilligers wordt gedaan en niet door professionele 
trainers? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4, 5 en 11
Het is niet noodzakelijk om de eigenaar van de hond bij het risico-assesment 
te betrekken. Immers, dit assessment bestaat uit verschillende onderdelen 
waarbij het belang van de aanwezigheid van de eigenaar slechts beperkt is. 
Uit onderzoek blijkt dat het niet aanwezig zijn van de eigenaar bij een 
assessment in het algemeen valide resultaten oplevert. Bovendien is uit 
ervaring gebleken dat de aanwezigheid van eigenaren van honden een 
ordelijk en veilig verloop van de gedragstest kan hinderen. 
De eigenaar kan aan de strafrechter verzoeken om op zijn kosten de hond te 
onderwerpen aan een gedragstest door een externe deskundige. Een dergelijk 
verzoek wordt in de regel gehonoreerd. 
Rehabilitatie is niet het doel van de opslag bij inbeslagname van honden. Bij 
inbeslagname staat de veiligheid van de samenleving voorop. Daarnaast is 
het welzijn van de hond eveneens van belang. Zie hiervoor het antwoord op 
de vragen 9, 10 en 12. 
Ik zie dan ook geen reden om de honden in de opslag aan een verplicht 
socialisatieprogramma te onderwerpen. Het personeel en de vrijwilligers op 
de opvanglocaties zijn voldoende toegerust om goed met de dieren om te 
gaan. 

1 Van der Borg, J.A.M., W.J. Netto & D.J.U. Planta (1991) Behavioural testing of dogs in 
animal shelters to predict problem behaviour. Applied Animal Behaviour Science 32: 
237–251.
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Vraag 7
Kunt u toelichten welk bedrag is uitgetrokken voor het ontwikkelen van de 
gedragstest en de validatie daarvan, en of deze procedure openbaar is 
aanbesteed? Zo ja, kunt u specifiek zijn in de bedragen en wijze van 
aanbesteden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 7
Voor het ontwikkelen van het risico-assessment heb ik in 2008 een bedrag 
van € 56 624,– uitgetrokken. 
Het betrof een opdracht voor onderzoek en ontwikkeling waarvan de 
resultaten niet enkel ter beschikking staan voor het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), als gevolg waarvan aanbesteding niet aan 
de orde is. 

Vraag 8
Kunt u uiteenzetten welke protocollen gevolgd dienen te worden bij de 
opslag van in beslag genomen honden en wanneer de agressietest wordt 
uitgevoerd? Zo ja, op basis van welke wetenschappelijke adviezen zijn deze 
protocollen opgesteld? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 8
Met de opslaghouders heb ik contractueel afspraken gemaakt over het proces 
vanaf binnenkomst van de hond bij de opslaghouder. 
Alle honden die in beslag zijn genomen, worden bij de opslaghouders door 
een dierenarts onderzocht, die daarvan een gestandaardiseerde rapportage 
maakt. Eventuele ziektekundige problemen worden behandeld. Daarnaast 
wordt er een voortgangscontrolelijst bijgehouden door de opslaghouder 
waarin dagelijks de gegevens betreffende de gezondheidscontrole van alle 
dieren en eventuele andere bevindingen worden vastgelegd. Er wordt een 
termijn van rond de vier weken in acht genomen vanaf het moment van 
inbeslagname voordat de gedragstest wordt uitgevoerd. De gedragsdeskundi-
gen hebben op basis van wetenschappelijk onderzoek aangegeven dat het 
testen van honden vrijwel direct na inbeslagname een waarschijnlijk minder 
goed beeld op zal leveren van de gedragsmogelijkheden van de hond. 

Vraag 9, 10 en 12
Kunt u expliciteren welk bedrag is uitgetrokken voor de opslag van in beslag 
genomen honden op jaarbasis? Zo ja, kunt u specifiek zijn in de bedragen en 
wijze van aanbesteden? Zo nee, waarom niet? 
In welke mate wordt rekening gehouden met het welzijn van het dier in de 
opslag, met het oog op voldoende beweging, aandacht en frisse lucht, en hoe 
wordt hierop toegezien? 
Vindt er controle plaats van de opslaghouders en opslaglocaties? Zo ja, door 
wie, en op welke termijn kunnen die rapportages – zonder de privacy van de 
opslaghouders te schenden – worden ingezien? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 9, 10 en 12
Voor de opvang van alle in beslag genomen gezelschapsdieren is in 2010 een 
bedrag van in totaal € 1.300.000 uitgetrokken. De opvang van in beslag 
genomen gezelschapsdieren is openbaar aanbesteed. Uit deze aanbestedings-
procedure zijn verschillende opvanglocaties naar voren gekomen waarmee ik 
een contract heb afgesloten ten behoeve van de opvang van in beslag 
genomen gezelschapsdieren. 
De opslaghouders dienen te voldoen aan de eisen uit het Honden- en 
kattenbesluit en enkele aanvullende eisen in het kader van de aanbestedings-
procedure. De dieren hebben per dag minimaal twee visuele en fysieke 
contactmomenten met verzorgers en daarnaast worden de honden elke dag 
in een speelweide uitgelaten. Voorts dienen alle honden de beschikking te 
hebben over een binnen- en een buitenverblijf. 
Door de Algemene Inspectiedienst vinden er controles plaats in het kader van 
het Honden- en kattenbesluit. Controle op contractuele afspraken gebeurt 
door de Dienst Regelingen. 
De gedragsdeskundigen die de opslaghouders zeer regelmatig bezoeken, 
hebben geconstateerd dat de honden banden hebben gevormd met en 
enthousiast toenadering zoeken tot het asielpersoneel dat hen aanhaalt, met 
hen wandelt en met hen speelt. 
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Controlegegevens van de Algemene Inspectiedienst en Dienst Regelingen 
over opslaghouders en locaties, worden niet actief openbaar gemaakt. Niet 
alle controlegegevens zijn geschikt voor openbaarmaking. Eventuele 
verzoeken van burgers tot openbaarmaking zullen worden behandeld volgens 
de kaders van de Wet openbaarheid van bestuur.
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2203 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over een in beslag genomen vos (ingezonden 9 februari 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 13 april 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 
2009–2010, nr. 1769. 

Vraag 1
Kent u het bericht «Vragen aan de minister over zoekgeraakt vosje»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat er op 12 januari 2010 een vos in beslag is genomen, na een 
inval bij een huis in Westervoort? 

Antwoord 2 
Ja. 

Vraag 3
Is het waar dat de vos niet naar de speciaal daarvoor bedoelde opvang, met 
een ontheffing voor dit soort inheemse wilde dieren, is gebracht? Zo ja, 
waarom is dit, gebeurt dit vaker en waar is de vos nu? 

Antwoord 3 
Het is van belang om onderscheid te maken tussen de opvang van zieke, 
gewonde en verweesde dieren en het in bewaring geven van in beslag 
genomen dieren. Aan het in bewaring geven van in beslag genomen dieren 
worden extra eisen gesteld, met name op organisatorisch vlak, die niet van 
toepassing zijn op de opvang van zieke, gewonde en verweesde dieren. 
De Stichting Hulpcentrum Wilde Dieren, waarnaar het in vraag 1 genoemde 
bericht verwijst, beschikt over een ontheffing voor de opvang van zieke, 
gewonde en verweesde vossen, maar voldoet niet aan de extra eisen die 
gesteld worden aan de bewaarder van in beslag genomen dieren. 
De vos is geplaatst bij een bewaarder van IBG die aan alle eisen voldoet voor 
de bewaring van in beslag genomen dieren en bovendien beschikt over alle 

1 DierenNieuws, 2 februari 2010 http://www.dierennieuws.nl/nw/art/201002/nw82997.htm
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ontheffingen voor de bewaring van inheemse (kleine) zoogdieren. In verband 
met de afspraken die gemaakt zijn met contracthouders van IBG, is het niet 
mogelijk in het openbaar aan te geven waar de vos zich nu bevindt. 

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten wat er nu met het dier gaat gebeuren en wie er toezicht 
houdt op het welzijn van het dier, de resocialisering en terugplaatsing in de 
natuur? 

Antwoord 4
Gelet op de stand van het strafrechtelijk onderzoek, kan ik op dit moment niet 
zeggen wat er met de in beslag genomen vos gaat gebeuren. Mocht het 
Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging, dan zal tijdens de inhoudelijke 
behandeling van de strafzaak aan de rechter worden gevraagd een beslissing 
te nemen over de in beslaggenomen vos. Wanneer het Openbaar Ministerie 
niet tot vervolging overgaat, beslist zij zelf over het beslag. 

Vraag 5
Kunt u toelichten hoe vaak in de afgelopen 3 jaar sprake is geweest van het 
in beslag nemen van inheemse wilde dieren en wat er met deze dieren is 
gebeurd? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord 5
Op jaarbasis worden honderden inheemse wilde dieren in beslag genomen. 
Het overgrote deel (meer dan 95%) betreft vogels. Er worden op jaarbasis 
slechts enkele inheemse wilde zoogdieren in beslag genomen. In 2009 is er 
zelfs geen enkel inheems wild zoogdier in beslag genomen. 
Voor verreweg de meeste dieren krijgt Dienst Regelingen binnen korte tijd de 
opdracht om de dieren weer vrij te laten in de natuur of, wanneer dit niet 
mogelijk is, te herplaatsen. 

Vraag 6
Kunt u uiteenzetten of u bereid bent aanvullende maatregelen te nemen om 
plaatsing in andere dan de daarvoor bedoelde en geëquipeerde opvangcentra 
in de toekomst te voorkomen? 

Antwoord 6
Nee. Er is in dit geval geen sprake geweest van plaatsing bij een andere dan 
de daarvoor bedoelde en geëquipeerde opvangcentra. Ik zie dan ook geen 
aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen (zie ook mijn antwoord op 
vraag 3).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2
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2319 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en van Justitie over de handhaving van het verbod op het 
couperen van honden (ingezonden 19 februari 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Justitie (ontvangen 23 april 2010) Zie ook 
Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1952. 

Vraag 1
Kent u de berichtgeving in het Noordhollands Dagblad waarin verhaald wordt 
over de handel in pups waarvan oren en/of staart zijn gecoupeerd?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 en 3
Hoe beoordeelt u de analyse van dierenartsen dat er uit Polen en andere 
(Oost-Europese) landen pitbullpups op bestelling worden gekocht, gecou-
peerd en vervolgens in Nederland verkocht? 
Heeft u zicht op de handelsstromen die door deze dierenarts worden 
geschetst? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2 en 3
Mij bereiken inderdaad signalen dat dit in de praktijk gebeurt. De schaal 
waarop dit voorkomt, is vanwege het vrij verkeer van goederen binnen de EU 
en het vervoer van honden tussen de lidstaten niet eenvoudig in beeld te 
brengen. 

Vraag 4, 6 en 7
Kunt u bevestigen dat er in Nederland honden als boxers, rottweilers en 
dobbermannpinchers rondlopen met gecoupeerde staart en/of oren? Zo ja, 
hoe verhoudt dit zich tot het in Nederland geldende verbod op het couperen 
van oren en staarten van honden? Zo nee, waar baseert u dat op? 
Welke inzet heeft u tot nu toe gepleegd om het Nederlandse coupeerverbod 
te handhaven ten aanzien van de handel in honden die in het buitenland 
worden gecoupeerd? 

1 Noordhollands Dagblad, 12 februari 2010: «Lobby tegen gecoupeerde oren» en «Sluitend 
bewijs couperen heel lastig».
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Deelt u de mening dat het onwenselijk is om de mogelijkheid open te laten in 
Nederland een gecoupeerde hond aan te schaffen terwijl in ons land een 
verbod geldt op het couperen van oren en staarten van honden? Zo ja, bent u 
bereid de mogelijkheden te onderzoeken het bezit van gecoupeerde honden 
in principe strafbaar te stellen? 

Antwoord 4, 6 en 7
Op grond van artikel 40 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is 
het verrichten van ingrepen waarvoor geen diergeneeskundige noodzaak 
bestaat verboden, behoudens de bij dat artikel aangewezen ingrepen. Op 
grond van artikel 41, derde lid, is het verboden om dieren waarbij een 
verboden ingreep heeft plaatsgevonden, te kopen en te verkopen. 
Desondanks kunnen er inderdaad gecoupeerde honden in Nederland 
rondlopen. Een particulier kan een hond in het buitenland gekocht hebben. 
Het is voor een particulier niet verboden om een gecoupeerde hond in zijn 
bezit te hebben. De reden dat er niet voor is gekozen het bezit van gecou-
peerde honden strafbaar te stellen, houdt verband met het feit dat dit een 
overtreding zou opleveren, waaraan door de overtreder, al zou hij dat willen, 
niet zo maar een eind zou kunnen worden gemaakt. Daarvoor zou hij zijn 
hond óf moeten verkopen – hetgeen onder die omstandigheden welhaast 
onmogelijk zou zijn – óf moeten doden. Dit laatste is uiteraard niet de 
bedoeling van het coupeerverbod. 
Het is in Nederland niet verboden om een in het buitenland rechtmatig 
gecoupeerde hond te verkopen, aan te bieden, te kopen of tentoon te stellen. 
Een dergelijk verbod zou in strijd zijn met het gemeenschapsrecht. Voor een 
uiteenzetting van de juridische achtergrond verwijs ik naar een uitspraak het 
College van beroep voor het bedrijfsleven van 26 juni 2002 (LJN: AE4672) 
over dit onderwerp. 
Ik vind het treurig en onwenselijk dat mensen puur omwille van het uiterlijk 
van de hond bereid zijn dieren in het buitenland een dergelijke welzijnson-
vriendelijke ingreep te laten ondergaan. Zoals hiervoor uiteengezet, is deze 
handelswijze echter niet altijd strafbaar.  

Vraag 5
Op welke wijze wordt het Nederlandse coupeerverbod gehandhaafd? Kunt u 
uiteenzetten hoe vaak sinds de inwerkingtreding van het verbod overtredin-
gen zijn geconstateerd en hoe vaak overtreding ook heeft geleid tot beboe-
ting of andere sanctioneringIs het waar dat ook na een proces-verbaal van de 
Algemene Inspectiedienst (AID) een boete meestal uitblijft, en wat is uw 
oordeel daarover? 

Antwoord 5
In het kader van onder andere controles op de naleving van het Honden- en 
kattenbesluit, wordt tevens bekeken of de dieren geen verboden ingrepen 
hebben ondergaan. Indien overtredingen worden geconstateerd, wordt hier 
tegen opgetreden. 
Uit gegevens van het OM blijkt dat er de afgelopen 5 jaar gemiddeld 12 
processen-verbaal per jaar zijn opgemaakt voor overtredingen van artikel 40 
en 41 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. In een meerderheid 
van de gevallen waarin een proces-verbaal is opgemaakt, wordt gedagvaard. 
De politierechter legt in ongeveer de helft van de gevallen een sanctie op. 

Vraag 8
Kunt u uiteenzetten of op Nederlandse hondenshows gecoupeerde honden 
worden getoond? Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot het Nederlandse coupeer-
verbod en op welke wijze wilt u hier een einde aan maken? 

Antwoord 8
De Raad van Beheer op kynologisch gebied (RvB) heeft voor de door haar 
erkende tentoonstellingen een reglement op basis waarvan deelname van 
aan de oren gecoupeerde honden verboden is, voor alle honden die na een 
bepaalde datum zijn geboren. Van de RvB heb ik vernomen dat op door hen 
erkende tentoonstellingen bij uitzondering een gecoupeerde staart wordt 
gezien bij buitenlandse honden. 
Voor de vraag hoe zich dit verhoudt tot het Nederlandse coupeerverbod, 
verwijs ik naar mijn antwoorden op vraag 4, 6 en 7. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2
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Vraag 9
Kunt u een overzicht geven van de tot nu toe geboekte resultaten ten aanzien 
van de uitvoering van de Motie-Ouwehand2 over maatregelen tegen de 
malafide hondenhandel? Welke plaats heeft de handel in gecoupeerde 
honden hierin? 

Antwoord 9
Zoals aangegeven bij vraag 5 wordt het toezicht op het verbod op couperen 
meegenomen in het kader van controles van onder andere het Honden- en 
kattenbesluit. 
Voor de uitvoering van de motie Ouwehand verwijs ik u naar de lijst van 
vragen en antwoorden over de eerste voortgangsrapportage over de Nota 
Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid (Kamerstukken II, 
2008–2009, 28 286, nr. 287) en mijn beantwoording van Kamervragen van 
16 november (aanhangsel handelingen II, 2009–2010, nr. 658).

2 Kamerstuk 28 286, nr. 192.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 3
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over hyperflexie en andere trainingsmethoden bij paarden 
(ingezonden 24 februari 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 22 april 2010). 

Vraag 1
Bent u bekend met de berichtgeving dat de Fédération Equestre Internatio-
nale (FEI) elke hoofd- en halshouding die door agressieve dwang tot stand 
komt, namelijk de hyperflexie ofwel rollkürmethoden, heeft afgekeurd?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat de omstreden hyperflexie/rollkürmethoden na 
jarenlange discussie uiteindelijk als een onacceptabele methode is 
beschouwd? 

Antwoord 2
In februari 2010 is de Fédération Equestre Internationale (FEI) overeengeko-
men dat elke hoofd- en halshouding die door agressieve dwang tot stand 
komt, onacceptabel is. Deze ontwikkelingen binnen FEI laten zien dat de 
internationale paardenwereld zelf haar verantwoordelijkheid neemt ten 
aanzien van dit onderwerp. De ontwikkelingen sluiten goed aan bij mijn 
beleid dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van dieren primair ligt bij 
houders van dieren. 

Vraag 3, 4 en 6
Kunt u uiteenzetten wat de stand van zaken is omtrent uw toezegging om 
inzichten en onderzoeken op een rij te zetten die sinds 2006 zijn verschenen 
over het welzijn van paarden in relatie tot hyperflexie en andere trainingsme-
thoden? 
Deelt u de mening dat het voorzorgprincipe zou moeten gelden voor het 
beoordelen van trainingsmethoden waarbij het welzijn van paarden mogelijk 
wordt geschaad? Zo ja, op welke wijze geeft u dit vorm in uw beleid? Zo nee, 

1 http://www.horses.nl/dressuur/nieuws/14029/fei-ldr-mag-hyperflexie-verboden-video
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kunt u uitleggen waarom u eerder aan een trainingsmethode dan aan het 
paardenwelzijn het voordeel van de twijfel wilt geven? 
Bent u bereid het door de FEI ingenomen standpunt ten aanzien van de 
hyperflexie/rollkürmethoden te bestendigen in een wettelijk verbod? Zo ja, op 
welke termijn en op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3, 4 en 6
Naar aanleiding van het verzoek van de Dierenbescherming in april 2009 om 
een verbod in te stellen voor dieronvriendelijke trainingsmethoden, heb ik 
WUR-ASG gevraagd om in samenwerking met de International Society for 
Equitation Science (ISES) inzichten en onderzoeken op een rij te zetten die 
sinds 2006 zijn verschenen over het welzijn van paarden in relatie tot 
hyperflexie en andere trainingsmethoden. Uit de inventarisatie blijkt dat er 
relatief weinig onderzoeken naar hyperflexie zijn gedaan sinds de FEI dit 
onderwerp in 2006 tijdens een workshop heeft besproken. Deze onderzoeken 
geven geen eenduidig beeld van de effecten van hyperflexie op het welzijn. 
Wel zijn er de nodige aanwijzingen dat hyperflexie als trainingsmethode 
vanwege de complexiteit van de methode alleen uitgevoerd zou mogen 
worden door ervaren berijders. 
Ik heb de Dierenbescherming laten weten dat ik deze trainingsmethode niet 
zal verbieden. Een afschrift van deze brief met de in 2009 uitgevoerde 
inventarisatie van WUR-ASG en ISES zal ik naar uw Kamer sturen.2 

De sector geeft in haar plan van aanpak «Welzijn in de paardenhouderij» 
(Kamerstukken II 2008/09, 28 268, nr. 264) als streefbeeld dat bij het trainen 
van paarden de toegepaste methode aan moet sluiten bij de natuurlijke 
aanleg van het betreffende dier. 
De overheid kent geen specifieke sportregels en laat dit over aan de 
desbetreffende sportorganisatie. Dit neemt niet weg dat de sport zich moet 
houden aan algemeen geldende wet- en regelgeving, waaronder de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie (KNHS) stelt zelf reglementen op voor de bij haar 
aangesloten disciplines: dressuur, springen, eventing, endurance, mennen, 
aangespannen sport, voltige en reining. Deze reglementen zijn in lijn met de 
regels van de internationale paardensportbond (FEI). In deze reglementen 
spelen dierenwelzijn, fair play en good horsemanship een belangrijke rol. Met 
de door de sport opgestelde set van maatregelen worden excessen voorko-
men. Hieruit blijkt dat de sector de verantwoordelijkheid omtrent hyperflexie 
zelf oppakt. Ik acht het dan ook niet noodzakelijk om een voorzorgprincipe te 
laten gelden. 

Vraag 5
Hoe beoordeelt u de handhaafbaarheid van het verbod op het gebruik van de 
hyperflexie/rollkürmethoden bij FEI-wedstrijden als de «laag-diep-rond»-
methode nog wel is toegestaan? Kunt u dit toelichten? 

Antwoord 5
Het is aan de FEI om toe te zien op de handhaving. De FEI zal de richtlijnen 
voor stewards ten aanzien van de implementatie van dit beleid uitbreiden. 
Ten algemene geldt dat de sportorganisaties een eigen tuchtrechtreglement 
hanteren. Dat is geen taak van de overheid. 

Vraag 7
Wanneer bent u van plan de uitvoeringsagenda alsmede de eerste voort-
gangsrapportage van de Sectorraad Paarden met uw reactie naar de Kamer 
te sturen? 

Antwoord 7
Deze heb ik u op 12 april jl. toegezonden.

2 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over naleving van het coupeerverbod door de 
paardensector en dierenwelzijn op hengstenkeuringen (ingezonden 24 februari 
2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 21 april 2010). 

Vraag 1 
Bent u op de hoogte van de uitkomsten van de Centrale Trekpaardenheng-
stenkeuring van 2 februari jl., waarbij alle hengsten die een prijs in de wacht 
hebben gesleept of andere resultaten hebben geboekt, gecoupeerd waren aan 
hun staart? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 en 3
Wat vindt u ervan dat er kennelijk met gecoupeerde paarden kan worden 
deelgenomen aan Nederlandse keuringen en dat met deze paarden zelfs 
prijzen gewonnen kunnen worden, terwijl het couperen van paarden 
verboden is in Nederland? 
Hoe oordeelt u over de opstelling van de sector, die zich op papier distanti-
eert van het couperen van paardenstaarten, maar in de praktijk gecoupeerde 
paarden laat winnen op hengstenkeuringen? 

Antwoord 2 en 3
Het is in Nederland op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren (GWWD) verboden om paardenstaarten te couperen. In beginsel is het 
verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden 
met dieren waarbij een verboden ingreep is verricht. Paarden, die in andere 
lidstaten legaal zijn gecoupeerd, mogen echter deelnemen aan Nederlandse 
wedstrijden en keuringen. Een verbod daarop is Europeesrechtelijk en 
juridisch niet houdbaar. 
Ik heb u over de betreffende juridische aspecten en de gevolgen daarvan in 
november 2008 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2008/2009, 28 286, 
nr. 246). 
De Sectorraad Paard distantieert zich in haar Plan van Aanpak (Kamerstukken 
II 2008/2009, 28 286, nr. 264) van het couperen van paardenstaarten. 
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De Koninklijke Hippische Sportfederatie heeft hieraan invulling gegeven door 
deelname van paarden met een gecoupeerde staart aan evenementen te 
verbieden. De Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de 
Haflinger (KVTH) doet dat door sinds 2009 actief uit te dragen geen voorstan-
der te zijn van couperen. De KVTH promoot het trekpaard met een lange 
staart. De KVTH geeft aan dat op veulenkeuringen een duidelijke toename te 
zien is van het aantal veulens met een staart. Ik verwacht dan ook dat het 
aantal hengsten met een staart op toekomstige keuringen zal toenemen. 

Vraag 4 en 6
Kunt u toelichten welke handelingen zoal voorafgaand aan het uitbrengen 
van hengsten op keuringen plaatsvinden en welke regels daarbij gelden voor 
het welzijn van de paarden? Op welke wijze wordt hierop gecontroleerd? Acht 
u deze controle afdoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? 
Wat is uw algemene oordeel over het dierenwelzijn rond (de voorbereiding 
op) hengstenkeuringen? Bent u van mening dat het welzijn van paarden er 
voldoende is geborgd? Zo ja, kunt u toelichten waarop u uw mening baseert? 
Zo nee, welke maatregelen gaat u treffen om het welzijn van hengsten te 
garanderen? 

Antwoord 4 en 6
Voorafgaand aan de keuring worden de hengsten beoordeeld door een 
dierenarts. De dierenarts controleert daarbij ook de aanwezigheid van de 
verplichte transponder en of het bijbehorende transpondernummer overeen-
komt met de vermelding in het paspoort. De eigenaar van een hengst 
overlegt de stamboekpapieren. Indien deze bewijsstukken niet overlegd 
kunnen worden, sluit de KVTH deelname aan de keuring uit. De fokkerijorga-
nisaties hebben eigen reglementen waaraan zij zich houden en waarop zij 
controleren. Ik acht dit geen overheidstaak. 
Voor het overige moet worden voldaan aan de algemene welzijnsregels van 
de GWWD evenals aan de regels met betrekking tot het gebruik van dieren bij 
wedstrijden. Daarnaast bestaat er in de paardensector een goed werkend 
privaat systeem. In wedstrijdreglementen zijn eveneens welzijnseisen 
opgenomen. Deze reglementen worden steeds verder uitgebreid. Ik acht dit 
afdoende. In geval van excessen kan de AID optreden op grond van de 
GWWD. 

Vraag 5 
Kunt u uiteenzetten of er een minimumleeftijd wordt gehanteerd voor het 
uitbrengen van hengsten op een keuring en de voorbereidingen daarop? Zo 
ja, welke leeftijdsgrenzen worden gehanteerd en hoe worden deze gehand-
haafd? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
De fokkerijorganisaties hanteren een leeftijdsgrens van 3 jaar voor de 
hengstenkeuringen. Handhaving van deze leeftijdsgrenzen is aan de 
fokkerijorganisaties.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over het beschikbaar maken van de bijsluiter bij 
diergeneesmiddelen (ingezonden 3 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 17 maart 2010). 

Vraag 1
Bent u bekend met de berichtgeving dat de bijsluiter van diergeneesmiddelen 
bekend moet worden gemaakt om fouten van dierenartsen te voorkomen? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat dierenartsen bij het toedienen van medicatie aan dieren niet 
verplicht zijn om de bijsluiters daarvan aan de eigenaren te overleggen? Zo 
ja, hoe beoordeelt u dit? 

Antwoord 2
Ja. Bij de verpakking van een diergeneesmiddel zit een bijsluiter met 
gebruiksinformatie. Wanneer de dierenarts de medicatie zelf toedient, dient 
hij op de hoogte te zijn van bijwerkingen, eventuele waarschuwingen en 
contra-indicaties en de eigenaar hierover voor te lichten. Dit is naar analogie 
van de humane situatie: bij toediening van medicatie door een arts ontvangt 
een patiënt geen bijsluiter. 

Vraag 3
Deelt u de mening dat de informatie die de diergeneesmiddelenfabrikanten 
aanbieden op internet vaak onvolledig en misleidend is? Zo ja, bent u van 
plan de fabrikanten hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3
Nee. De informatie die door fabrikanten op internet wordt aangeboden, is 
over het algemeen informatief. Publieksreclame voor receptplichtige 
middelen is verboden. 
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Vraag 4
Kunt u uiteenzetten hoe vaak het in de laatste vijf jaar is voorgekomen dat 
dierenartsen fouten hebben gemaakt bij het toedienen van medicatie? Zo ja, 
kunt u toelichten welke consequenties dit heeft gehad voor de dierenartsen? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4
Nee, mij is niet bekend hoe vaak het in de laatste vijf jaar is voorgekomen dat 
dierenartsen fouten hebben gemaakt bij het toedienen van medicatie. 
Wanneer een eigenaar van mening is dat een dierenarts een fout heeft 
gemaakt bij de toediening van medicatie, staat het de eigenaar vrij een klacht 
in te dienen bij de dierenarts of dit voor te leggen aan het Veterinair 
Tuchtcollege. 
De uitspraken van het Veterinair Tuchtcollege zijn openbaar en te vinden op 
http://www.agro.nl/vtc /jurisprudentie.html. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat fouten van dierenartsen voorkomen kunnen worden 
wanneer aan diereigenaren de bijsluiter wordt overlegd? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 5
Nee. De dierenarts is opgeleid om voor iedere individuele situatie de juiste 
afweging te maken en de eigenaar voor te lichten over de mogelijke risico’s 
van een behandeling. Wanneer bij de toediening van medicatie een bijsluiter 
wordt verstrekt, zal het middel over het algemeen reeds zijn toegediend. 

Vraag 6
Bent u bereid de regelgeving zodanig te wijzigen dat dierenartsen verplicht 
zijn bij het toedienen van diergeneesmiddelen, een bijsluiter aan de diereige-
naar te overleggen? Zo nee, waarom niet?  

Antwoord 6
Nee. Het staat een eigenaar uiteraard vrij om de dierenarts om een bijsluiter 
te verzoeken. Zie verder mijn antwoord op vraag 2.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de mishandeling van een hond met de dood tot gevolg 
(ingezonden 8 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 22 april 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Afschuw over hongerdood hond» waarin melding wordt 
gemaakt van een hond die is overleden ten gevolge van maandenlange 
uithongering?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten wat de uitkomst is van het onderzoek van de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming in deze zaak? 

Antwoord 2
De Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft naar 
aanleiding van de melding een onderzoek ingesteld. Naar aanleiding van dat 
onderzoek is proces-verbaal opgemaakt ten behoeve van verdere vervolging 
door het Functioneel Parket. 

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten wat de dader ten laste zal worden gelegd en wat de 
maximale strafmaat zou kunnen zijn die opgelegd kan worden voor een 
dergelijke daad? 

Antwoord 3
Het proces-verbaal is aangezegd op grond van het onthouden van de nodige 
verzorging, artikel 37 juncto artikel 36 eerste lid van de Gezondheids- en 
welzijnswet voor dieren. 
Overtreding van het verbod op dierenmishandeling en het verbod op het 
onthouden van de nodige verzorging door de houder van een dier kan 

1 De Telegraaf, 25 februari 2010 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6134565/__Afschuw_over_honge rdood_hond__.html
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worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar en, of, een 
boete van maximaal 19.000 euro. In het Wetboek van Strafrecht is daarnaast 
het beschadigen en doden van een dier dat aan een ander toebehoort, 
strafbaar gesteld met een maximum gevangenisstraf van twee jaar. Deze 
strafbepaling beoogt de belangen van de houder van het dier te beschermen, 
maar kan in zijn uitvoering ook leiden tot bescherming van het belang van 
dierenwelzijn. In het Wetboek van Strafrecht is tevens voorzien in een 
dierenhoudverbod dat voor maximaal drie jaar kan worden opgelegd als 
bijzondere voorwaarde bij een geheel of gedeeltelijke voorwaardelijke 
veroordeling. 
Het is aan de officier van justitie om met inachtneming van de hiervoor 
geschetste kaders de eis te formuleren. 

Vraag 4
Deelt u de mening dat voor het moedwillig uithongeren van een hond een 
ernstige vorm van dierenmishandeling is? Zo ja, bent u bereid om een 
zelfstandig houdverbod in te stellen voor mensen die zich schuldig hebben 
gemaakt aan dergelijke ernstige vormen van dierenmishandeling? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 4
Het moedwillig uithongeren van een hond zie ik inderdaad als een ernstige 
vorm van dierenmishandeling. 

Zoals ik al eens heb aangegeven, is het houdverbod voor dierenmishande-
laars in de vorm van een bijzondere voorwaarde, te prefereren boven een 
zelfstandig houdverbod. 
Een houdverbod in de vorm van een bijzondere voorwaarde is effectiever dan 
een zelfstandig houdverbod, omdat het meer mogelijkheden biedt voor 
tenuitvoerlegging en handhaving. Immers, wanneer een houdverbod als 
bijzondere voorwaarde wordt opgelegd, kan bij de overtreding onmiddellijk 
worden overgegaan tot tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegde 
gedeelte van de hoofdstraf (boete, gevangenisstraf), zonder dat rechterlijke 
tussenkomst noodzakelijk is. Overtreding van een zelfstandig houdverbod zou 
een nieuw strafbaar feit zijn dat opnieuw vervolging behoeft, met de 
mogelijkheid voor de verdachte om tot in hoogste instantie te procederen. 
Ik wijs u in dit kader op het bij uw Kamer aanhangige initiatiefwetsvoorstel 
van de leden Ormel en Waalkens (Kamerstukken II 2005/06, 30 511, nr. 5) tot 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht onder meer in verband met het 
verhogen van het maximaal op te leggen houdverbod van maximaal 3 naar 
maximaal 10 jaar. Het bestaande houdverbod wordt door verhoging van de 
maximaal op te leggen periode voor een houdverbod effectiever gemaakt. 

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten hoe vaak de afgelopen vijf jaar een houdverbod is 
opgelegd en voor hoe lang? Zo ja, kunt u uiteenzetten hoe vaak dit verbod is 
overtreden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
Het is niet mogelijk deze gegevens inzichtelijk te maken met het bedrijfspro-
cessensysteem van het OM omdat de bijzondere voorwaarden bij een straf 
niet als zodanig uitgesplitst worden geregistreerd.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over een dierenasiel met een belangrijke regiofunctie dat de 
wacht is aangezegd door de gemeente Oldenzaal (ingezonden 12 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (ontvangen 21 april 2010). 

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat het particuliere dierenasiel Goofy in Oldenzaal 
de wacht is aangezegd door de gemeente vanwege het ontbreken van de 
juiste bouwvergunningen?1 

Antwoord 1
Ik heb begrepen dat Konijnenasiel Goofy te Oldenzaal is gevestigd op een 
locatie waar volgens het gemeentelijk bestemmingsplan een woonbestem-
ming aan is toegekend. De gemeente Oldenzaal geeft aan dat zij destijds 
heeft toegestaan dat het asiel tot maximaal 25 konijnen uit de gemeente 
Oldenzaal mocht opvangen om binnen deze woonbestemming te blijven. 
Omdat het asiel zich niet aan deze afspraken heeft gehouden, heeft de 
gemeente het asiel een termijn gegeven om weer te voldoen aan de 
oorspronkelijke afspraken en bestemming. 

Vraag 2
Deelt u de mening dat het werk van dierenasiel Goofy2, dat met eigen 
middelen de opvang en herplaatsing van konijnen en cavia’s verzorgt, zeer 
waardevol kan worden genoemd? Zo ja, op welke wijze komt uw waardering 
voor dit werk tot uiting? Zo nee, waarom niet? 

1 TC Tubantia, 7 maart 2010 
http://www.tctubantia.nl/regio/noordoosttwente/6363040/Drama-dreigt-voor--konijnenasiel-
Goofy.ece

2 Website asiel Goofy 
http://www.asielgoofy.nl/index.php

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1



247

Antwoord 2
Zoals ik vaker heb benadrukt, heb ik grote waardering voor de inzet van 
vrijwilligers voor de opvang van dieren. Het werk dat zij verrichten, vind ik 
zeer waardevol. 

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten wat er naar uw inschatting met de duizenden door Goofy 
opgevangen en herplaatste dieren gebeurd zou zijn als dit asiel er niet was 
geweest? Kunt u dat toelichten? 

Antwoord 3
Daar kan ik geen inschatting van maken. 

Vraag 4
Deelt u de mening dat particuliere initiatieven, die voorzien in een oplossing 
voor een maatschappelijk probleem, eerder ondersteund zouden moeten 
worden dan belemmerd? 

Antwoord 4
Mijns inziens is er geen sprake van belemmeringen. Ook voor een dierenasiel 
is het zaak een locatie te kiezen waar men in overeenstemming met wet- en 
regelgeving dieren kan opvangen. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat de dump van gezelschapsdieren een maatschappelijk 
probleem vormt? Zo nee, wiens probleem is het dat jaarlijks meer dan 
honderdduizend gezelschapsdieren op straat en in een asiel belanden? 

Antwoord 5
Het dumpen van dieren vind ik inderdaad maatschappelijk onaanvaardbaar. 
De houder van het dier heeft de plicht om een goede oplossing te zoeken 
voor een dier waarvoor hij of zij niet meer in staat is voor te zorgen. Indien 
een dier toch wordt achtergelaten, heeft de gemeente een wettelijke plicht 
om dieren gedurende twee weken op te vangen zodat het dier kan worden 
herenigd met de eigenaar of een nieuwe eigenaar kan worden gevonden. 
Als minister zet ik mij op meerdere manieren in voor het voorkomen van 
zwerfdieren. Door het geven van voorlichting, bijvoorbeeld via het Landelijk 
Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG), bevorder ik het maken van een 
bewuste keuze bij de aanschaf van een dier. Met de verplichte Identificatie & 
Registratie voor honden, welke in 2011 in werking zal treden, zal effectiever 
kunnen worden opgetreden tegen het achterlaten van honden. 

Vraag 6
Is het waar dat asiel Goofy tien jaar lang zonder problemen gedoogd is en 
dat pas bij een controle in het asiel naar aanleiding van een subsidieaanvraag 
plotseling wordt gehandhaafd? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken? 

Antwoord 6
Het oordelen over het optreden van de gemeente is aan de gemeenteraad, en 
voor wat betreft de concrete besluiten van en het handhavend optreden door 
de gemeente, aan de rechter. 

Vraag 7, 8
Acht u het aanvaardbaar dat door deze situatie zo’n 55 dieren op straat 
dreigen te belanden? Zo nee, bent u bereid in actie te komen om dit te 
voorkomen? 
Kunt u uiteenzetten welke oplossing u ziet voor de duizend dieren per jaar, 
die niet meer door Goofy kunnen worden opgevangen, als de gemeente 
Oldenzaal het asiel een maximum aantal van 25 dieren oplegt? 

Antwoord 7, 8
Het feit dat Goofy de konijnen niet op een bepaalde specifieke locatie op kan 
vangen, wil niet zeggen dat dit niet mogelijk is op andere locaties binnen de 
gemeente. Ik ga ervan uit dat het asiel en de gemeente samen tot een 
bevredigende oplossing komen waarbij ten volle rekening wordt gehouden 
met het welzijn van de opgevangen dieren. 
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Vraag 9, 10
Bent u bereid het college van B&W van Oldenzaal op te roepen om asiel 
Goofy haar waardevolle werk te laten voortzetten zolang er geen structurele 
oplossing is voor de problematiek rond de opvang van gedumpte gezel-
schapsdieren? Zo nee, waarom niet? 
Bent u tevens bereid om de colleges van B&W en omliggende gemeentes op 
te roepen van asiel Goofy financieel te ondersteunen vanwege het maat-
schappelijk belang van het werk en de regiofunctie die het asiel daarbij 
vervult? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 9, 10
Nee, ik ben van mening dat het aan Goofy en de gemeente samen is om een 
goede oplossing te vinden voor de ontstane problematiek. 

Vraag 11
Kunt u toelichten wat de stand van zaken is omtrent uw toezegging om met 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in overleg te treden over 
gemeentelijk dierenopvangbeleid?3 Heeft dit overleg plaatsgevonden en hebt 
u hierbij gesproken over een eenvormig model voor de gemeentelijke 
financiering van dierenopvang? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, 
bent u voornemens dit overleg alsnog te houden? 

Antwoord 11
Gevonden dieren vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Op 
grond van het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 8, derde lid) is de gemeente 
gehouden een gevonden dier minimaal twee weken te bewaren. Vaak wordt 
er door gemeenten samengewerkt met asielen en opvangcentra. De feitelijke 
lokale invulling van de dierenopvang behoort tot de gemeentelijke verant-
woordelijkheid en autonomie. Met de VNG is het overleg nog gaande over de 
vraag of hier verdere uniformering en afspraken wenselijk of nodig zijn. De 
Kamer zal daar na de zomer over worden geïnformeerd. 

Vraag 12
Ziet u het nog steeds als uw taak om te helpen voorkomen dat asieldieren 
ontstaan?4 

Antwoord 12
Ja, hiervoor zie ik ook een taak voor de landelijke overheid weggelegd, en 
hier werk ik dan ook aan bijvoorbeeld via voorlichting via het LICG. 

Vraag 13
Kunt u uiteenzetten hoe effectief uw beleid dat is gericht op het beperken van 
het aantal asieldieren tot nu toe is geweest? Zo nee, waarom houdt u niet bij 
wat de effecten zijn van uw beleid? 

Antwoord 13
Zoals u weet, heb ik onlangs de eerste «Staat van het dier» uitgebracht. Dit 
betreft een monitoringsrapportage waarin het niveau van dierenwelzijn en 
diergezondheid van gehouden dieren in Nederland, met uitzondering van 
proefdieren, wordt beschreven. Deze eerste rapportage betreft een nulmeting. 
Bij herhaalde metingen geeft de rapportage inzicht in de ontwikkeling van het 
welzijn en de gezondheid van gehouden dieren en het effect van het 
dierenwelzijns- en diergezondheidsbeleid. 
In de «Staat van het dier» wordt ook aandacht besteed aan het aantal dieren 
in asielen en in de opvang. Het is de bedoeling de «Staat van het dier» 
jaarlijks uit te brengen. 

Vraag 14
Kunt u toelichten hoeveel particuliere dierenopvangcentra er in Nederland 
zijn en hoeveel dieren er in deze centra worden opgevangen? Zo nee, 
waarom niet? 

3 Kamerstuk 28 286, nr. 276, blz. 32
4 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2006–2007, nr. 2519.
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Antwoord 14
Voor een indicatie over deze aantallen, verwijs ik u naar het rapport van het 
Forum Welzijn Gezelschapsdieren van de Raad voor Dieraangelegenheden 
(RDA), «Gedeelde zorg, feiten & cijfers» uit 2006.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over de registratie van fok en handel in gezelschapsdieren 
in Nederland (ingezonden 16 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 16 april 2010). 

Vraag 1
Kunt u uiteenzetten hoeveel fokkers van honden en katten zijn geregistreerd 
bij het Bureau Identificatie & Registratie Honden en Kattenbesluit (I&R-HKB)? 
Kunt u daarbij een overzicht geven van het aantal dieren dat zij jaarlijks 
gezamenlijk fokken, onderverdeeld naar diersoort? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 1
Het Bureau Identificatie & Registratie Honden- en kattenbesluit bestaat sinds 
2004 niet meer. De werkzaamheden van het bureau zijn overgenomen door 
de Gezondheidsdienst voor Dieren. Er staan op dit moment 326 hondenfok-
kers, 18 kattenfokkers en 34 fokkers van zowel honden als katten geregi-
streerd bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. 
Een overzicht van het aantal dieren dat jaarlijks door fokkers en handelaars 
van honden en katten gefokt en verhandeld wordt, is niet beschikbaar. In 
2004 is vrijstelling1 verleend van de verplichting om per kwartaal opgave te 
doen van het aantal honden en katten dat in een bedrijfsinrichting of asiel 
wordt gehouden omdat verplichting leidde tot hoge administratieve lasten en 
in de handhavingspraktijk nauwelijks effectief bleek2. 
Zoals u weet, ben ik voornemens een identificatie- en registratieplicht voor 
honden verplicht te stellen. De beoogde inwerkingtreding van deze verplich-
ting is 1 januari 2011. Vanaf dan is een duidelijker beeld mogelijk van het 
aantal honden dat in Nederland wordt gefokt en verhandeld. 

Vraag 2, 3 en 5
Kunt u een schatting geven van het totale aantal gezelschapsdieren dat 
jaarlijks in Nederland wordt gefokt? Zo ja, kunt u daarbij een onderverdeling 
maken naar diersoort? Zo nee, waarom zijn deze gegevens niet bij u bekend? 
Kunt u een schatting geven van het totale aantal gezelschapsdieren dat 
jaarlijks in Nederland wordt verhandeld? Zo ja, kunt u daarbij een onderver-

1 Stcrt. 2004, 63.
2 Kamerstukken II 2003/2004, 28 286 nr. 6.
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deling maken naar diersoort en verkoopplaats? Zo nee, waarom zijn deze 
gegevens niet bij u bekend? 
Deelt u de constatering van de RDA dat een aantal belangrijke ontbrekende 
gegevens, waaronder aantallen raskonijnen, -knaagdieren en -vogels, 
aantallen bedrijfsmatige fokkers en kwekers, aantallen dieren die via 
internet/kranten worden verhandeld, en de herkomst van de diverse 
gezelschapsdieren, nauwkeurig in kaart gebracht zou moeten worden? Zo ja, 
op welke wijze zou dit volgens u moeten worden gedaan en welke rol ziet u 
hierin weggelegd voor uw eigen departement? Zo nee, kunt u toelichten 
waarom u de aanbeveling van uw eigen adviesraad terzijde schuift? 

Antwoord 2, 3 en 5
Het kunnen beschikken over exacte cijfers van aantallen verkochte, gefokte en 
gehouden gezelschapsdieren zou een meld- of registratieplicht van alle 
houders van gezelschapsdieren vergen voor elk dier dat wordt geboren of 
ingevoerd. Ook van particulieren met een incidenteel nestje. Een dergelijke 
plicht is een administratief zwaar middel dat voor zowel de overheid als voor 
de burger behoorlijke lasten met zich meebrengt en waarvan de effectiviteit 
sterk afhankelijk is van de mate van bereidheid tot naleving en bovendien 
zware eisen stelt aan handhaving en onderhoud. Ik ben hiertoe dan ook niet 
bereid. 
Zoals u weet, wordt momenteel gewerkt aan de certificering van het 
bedrijfsmatige deel van de gezelschapsdierensector. Ter ondersteuning van 
het certificeringssysteem wordt een AMvB opgesteld welke het Honden- en 
kattenbesluit zal vervangen. Ik verwijs op dit punt naar de Voortgangsrappor-
tage Dierenwelzijn aan uw Kamer d.d. 9 maart jl. (28 286, nr. 381). 

Vraag 4
Kunt u toelichten of het rapport van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren 
van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA), «Gedeelde zorg, feiten & 
cijfers» uit 2006, is of wordt geactualiseerd? 

Antwoord 4
Ik ben niet voornemens het genoemde rapport te laten actualiseren. Begin 
2008 heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden de toetsingscriteria voor 
adviesvragen aangepast. Daardoor valt het actualiseren van dit rapport nu 
buiten de focus van de RDA. Een alternatief rapport met actuele cijfers wordt 
uitgegeven door TNS NIPO. Dit instituut voert eens per twee jaar een 
onderzoek uit naar de aantallen huisdieren in Nederland.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over 25 verwaarloosde Shetlandpony’s (ingezonden 
19 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 22 april 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Verwaarloosde pony’s aangetroffen»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat er drie pony’s al een week dood liggen in het weiland? 

Antwoord 2
Naar aanleiding van een vooronderzoek en daaropvolgende melding van de 
politie, is er op 19 maart onder leiding van de politie een controle uitgevoerd 
door de Algemene Inspectiedienst en een dierenarts van de Voedsel en 
Waren Autoriteit. Hierbij zijn 13 kadavers aangetroffen. Het waren kadavers 
van pony’s, die verspreid over een langere periode waren gestorven. 

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten hoeveel pony’s er in totaal gehouden worden in dit 
natuurgebied en in welke gezondheidstoestand de pony’s verkeren? 

Antwoord 3
In het gebied worden nog 87 pony’s gehouden. Tijdens de controle is 
vastgesteld, dat er met betrekking tot deze dieren op korte termijn geen 
welzijnsproblemen zijn te verwachten. 

1 De Telegraaf, 17 maart 2010 http://www.telegraaf.nl/binnenland/6310461/
__Verwaarloosde_pony_s_aangetroffen__.html
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Vraag 4
Is het waar dat de eigenaar van de pony’s meerdere malen door de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is gewaarschuwd? Zo ja, kunt u 
toelichten welke acties de LID heeft ondernomen?2 

Antwoord 4
De LID was in de betreffende zaak op hetzelfde moment op de hoogte als de 
AID. In onderling overleg tussen LID en AID is besloten dat de politie en AID 
de zaak zouden oppakken. 
Nadat de politie de zaak reeds in behandeling had genomen, is nog een 
melding ontvangen bij de LID op 22 maart en deze is ter aanvulling verstuurd 
aan de politie. Over deze eigenaar heeft de LID eerder meldingen ontvangen. 
Naar aanleiding hiervan is in 2008 is eenmaal door de LID proces-verbaal 
opgemaakt en is er controle en contact geweest. In 2009 gaf de situatie ter 
plaatse geen aanleiding tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek. De 
meldingen hadden betrekking op het verzorgen van de hoeven van pony’s. 

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten waardoor het mogelijk is dat, ondanks het toezicht van de 
LID, drie pony’s zijn gestorven? 

Antwoord 5
Van toezicht van de LID was in dit geval geen sprake. 
De houder wijt de sterfte van de pony’s aan de langdurige winter. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat toezicht in het algemeen tekort schiet? 

Antwoord 6
Nee. Er komt jaarlijks een zeer groot aantal meldingen binnen met betrekking 
tot dierverwaarlozing. De doelstelling is hierbij altijd om deze zo snel en 
effectief mogelijk aan te pakken. 

Vraag 7, 8 en 9
Kunt u uiteenzetten hoe het mogelijk is dat dergelijke ernstige verwaarlozing 
kan plaatsvinden terwijl het gebied onder toezicht staat van Staatsbosbeheer? 
Kunt u uiteenzetten welke acties tegen de eigenaar van de pony’s zijn of 
worden ondernomen? 
Kunt u uiteenzetten of de eigenaar nog steeds de zorg over de levende pony’s 
heeft? Zo ja, kunt u toelichten of er extra toezicht op de eigenaar wordt 
gehouden? 

Antwoord 7, 8 en 9
Staatsbosbeheer is eigenaar van de natuurgebieden maar is geen eigenaar 
van de dieren. Deze pony’s zijn gehouden dieren en de eigenaar heeft 
daarom een zorgplicht. Staatsbosbeheer heeft met de eigenaar van de pony’s 
afspraken gemaakt over de verzorging van de pony’s zoals dat wordt gedaan 
met de eigenaren van alle gehouden dieren in terreinen van Staatsbosbeheer. 
De politie heeft samen met de AID een proces verbaal opgemaakt. De AID 
heeft met de eigenaar van de pony’s verder afspraken gemaakt over de 
verzorging van de dieren, het ruimen van de kadavers en een beheerplan 
voor de komende winter. 
Er zal een hercontrole plaatsvinden op de gemaakte afspraken.

2 RTVNoord, 17 maart 2010 
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=89985
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Justitie en van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de malafide paardenhandel 
(ingezonden 4 juni 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
mede namens de minister van Justitie (ontvangen 22 juli 2010) 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Undercover in Nederland van 
23 mei 2010, waarin een malafide paardenhandelaar wordt ontmaskerd?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het mishandelen van paarden door de handelaar? 

Antwoord 2
Of er sprake is van mishandeling door de betreffende handelaar kan ik niet 
beoordelen op basis van de uitzending. De betreffende handelaar is niet 
bekend bij de Algemene Inspectiedienst (AID) of de Landelijke Inspectiedienst 
(LID). Ten algemene geldt dat een houder van dieren verantwoordelijk is voor 
zijn dieren en er goed voor moet zorgen. In de Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren (GWWD) is het mishandelen of verwaarlozen van dieren 
verboden. Mishandeling of verwaarlozing van dieren is een ernstig misdrijf. 
Als daar sprake van is kunnen onder andere de AID of de LID optreden. 
Voorts verwijs ik u naar het antwoord op de vragen 4 en 5. 

Vraag 3
Acht u het toelaatbaar dat zieke paarden en paarden die bestemd zijn voor de 
slacht worden doorverkocht als gezonde rijpaarden? Zo nee, kunt u de 
maatregelen noemen die u getroffen heeft of voornemens bent te treffen die 
ervoor moeten zorgen dat dergelijke praktijken voorkomen worden? 

1 SBS6, Undercover in Nederland 
http://www.sbs6.nl/web/show/id=117418/langid=43/media=178072/page=1
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Antwoord 3
Het is onwenselijk dat zieke paarden en paarden die bestemd zijn voor de 
slacht worden doorverkocht als gezonde rijpaarden. Evenwel hecht ik eraan te 
beklemtonen dat de koper zelf verantwoordelijk is voor zijn aankoop en zich 
vooraf goed dient te oriënteren. 
Dat kan bij verschillende organisaties zoals Vereniging Eigen Paard, het 
Landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren, de sport- en fokkerijorganisa-
ties en het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren (PVE). Bovendien is het 
mogelijk om een paard voordat het is aangekocht te laten keuren. Verschil-
lende dierenartsen bieden deze keuringen aan. Dat kan een nuttige investe-
ring zijn om teleurstelling te voorkomen. Een ander hulpmiddel bij het kopen 
van een paard is de controle van de correctheid van het paardenpaspoort. 
Het paspoort dient echter niet als kwaliteitswaarborg waarmee kwaliteiten die 
aan het paard worden toegeschreven kunnen worden aangetoond. Zo staat 
bijvoorbeeld de leeftijd vermeld. Of een paard geregistreerd is en of het 
paspoort wel echt hoort bij het betreffende paard kan door de koper 
eenvoudig worden nagegaan via de website van het PVE. Het is onverstandig 
een paard te kopen zonder een geldig en legitiem paspoort omdat dit iets kan 
zeggen over het circuit waaruit het paard afkomstig is. 

Vraag 4 en 5 
Kunt u inzicht geven in eerdere acties die door de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD), Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), 
politie of Openbaar Ministerie (OM) zijn ondernomen tegen deze paardenhan-
delaar? 
Deelt u de mening dat deze paardenhandelaar de bevoegdheid moet worden 
ontnomen om paarden te houden? Zo ja, op welke wijze maakt u hier werk 
van? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4 en 5
Van de kwestie die in de uitzending wordt besproken, is aangifte gedaan. 
Deze aangifte is in behandeling bij de Politie Brabant Zuid Oost. Gelet op de 
bescherming van de privacy van de betrokkene, kan ik de Kamer niet 
informeren over eventuele eerdere acties die door politie of Openbaar 
Ministerie zijn ondernomen. De betreffende handelaar is bij de AID en LID 
niet bekend. 
De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een 
houdverbod op te leggen. Of deze maatregel in dit specifieke geval opgelegd 
moet worden is niet aan mij ter beoordeling, maar aan de strafrechter. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat de misstanden in de paardenhandel, zoals getoond in 
de bovengenoemde uitzending, de noodzaak onderstrepen van de invoering 
van een sluitend identificatie- en registratiesysteem voor paarden? Zo ja, bent 
u nog steeds van plan het opzetten van dit systeem aan de sector zelf over te 
laten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6
Er bestaat een identificatie- en registratiesysteem voor paarden. Paardenhou-
ders dienen zich aan deze, door de overheid opgelegde, regels van identifica-
tie en registratie van paarden te houden. Deze regels dienen het maatschap-
pelijke belang om de voedselveiligheid te borgen. Elk paard dat in 
Nederland geboren of ingevoerd wordt, moet gechipt zijn. Daarbij krijgt het 
paard een paspoort dat wordt uitgegeven door het PVE en door erkende 
stamboeken en paardenorganisaties. In het paspoort dienen door de 
dierenarts aantekeningen gemaakt te worden over medicijngebruik bij het 
betreffende paard, indien dit relevant is voor de voedselveiligheid. 
Ik ben met de Sectorraad Paarden in overleg over nut en noodzaak om dit 
systeem uit te breiden tot een eigenaren- of houdersregistratie. Ik verwijs 
tevens naar het antwoord op vraag 3. 

Vraag 7
Is deze paardenhandelaar lid van de Sectorraad Paarden? Op welke wijze 
u deze en soortgelijke paardenhandelaren te kunnen onderwerpen aan 
afspraken die binnen de sectororganisaties in het kader van de zelfregulering 
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worden gemaakt, wanneer zij zich niet eens (willen) aansluiten bij die 
organisaties? 

Antwoord 7
De Sectorraad Paarden (SRP) is een private organisatie en het is mij niet 
bekend of deze paardenhandelaar daar lid van is. De SRP heeft mede op mijn 
verzoek een plan van aanpak gemaakt voor het verbeteren van het welzijn 
van paarden (Kamerstukken TK 2008–2009, 28 286, nr. 57) en werkt aan een 
plan van aanpak aangaande de aanpak van dierziekten. Daarbij zullen zij zich 
inspannen om zoveel mogelijk paardenhouders te bereiken. 

Vraag 8
Kunt u zich iets voorstellen bij de vrees dat deze en soortgelijke malafide 
paardenhandelaren gewoon hun gang kunnen blijven gaan zolang wet- 
en regelgeving over de handel in paarden uitblijft? Acht u deze vrees 
gegrond? Zo nee, kunt u uiteenzetten welke waarborgen uw beleid bevat om 
deze malafide paardenhandel daadwerkelijk een halt toe te roepen? 

Antwoord 8
Ik verwijs naar de beantwoording van vraag 3 en 6 en merk daarnaast op dat 
op het moment dat er over de grens gehandeld wordt de Regeling handel 
levende dieren levende producten geldt. Deze Regeling regelt de registratie 
van handelaren en implementeert Europese regels over handel in paardachti-
gen en regels inzake veterinaire waarborgen die daarbij in acht dienen te 
worden genomen. Overigens worden op grond van deze regeling handelaren 
geregistreerd bij de VWA. 
De VWA is dit jaar een project opgestart waarbij de handelaren een handela-
renregistercontrole krijgen.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Justitie en van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de illegale hondensmokkel uit het 
Oostblok (ingezonden 8 juni 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
mede namens de minister van Justitie (ontvangen 13 juli 2010) Zie ook 
Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2734. 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de uitzending van «Undercover in Nederland» 
van 6 juni 2010, waarin de malafide hondenhandel in Nederland belicht 
wordt?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Acht u het toelaatbaar dat Nederland een spin in het web is van de illegale 
hondensmokkel? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze wilt u hiertegen 
optreden? 

Antwoord 2
Uiteraard vind ik de handel in honden in strijd met de geldende regelgeving 
zeer onwenselijk. Op basis van deze tv-uitzending kan ik geen conclusies 
trekken over de omvang van deze handel. 
Voor de maatregelen die ik tref, verwijs ik u naar de eerste Voortgangsrappor-
tage Nota Dierenwelzijn & Nationale Agenda Diergezondheid (Kamerstukken 
II, vergaderjaar 2008–2009, 28286, nr. 259) en de lijst van vragen en antwoor-
den bij deze rapportage (Kamerstukken II, vergaderjaar 2008–2009, 28286, nr. 
287). 

Vraag 3
Deelt u de mening dat de misstanden in de hondenhandel, zoals getoond in 
de uitzending van «Undercover in Nederland″, de noodzaak onderstrepen van 
een effectievere handhaving? Zo ja, kunt u aangeven welke stappen u gaat 
ondernemen, naast het al bestaande plan van aanpak, om deze handel 

1 SBS6, Undercover in Nederland (videofragment) 
http://www.sbs6.nl/web/show/id=117418/langid=43/media=183113/page=1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1



258

daadwerkelijk te gaan bestrijden? Zo nee, hoe verklaart u dan de beelden in 
de uitzending waarin één handelaar aangeeft 150 puppies per week illegaal te 
verhandelen? 

Antwoord 3
Ik kan op basis van deze uitzending niet oordelen over hetgeen er daadwerke-
lijk aan de hand is bij deze handelaar. Zoals u weet, wordt gewerkt aan het 
instellen van een verplichte identificatie en registratie voor honden. Deze 
identificatie en registratieplicht zal een extra hulpmiddel zijn voor de 
handhaving bij overtredingen bij de handel in honden. Ook ondersteun ik 
voorlichting aan toekomstige hondeneigenaren via het Landelijk Informatie-
centrum Gezelschapsdieren (LICG). Op de website van het LICG kunnen zij 
informatie vinden over de aanschaf van een hond teneinde mensen te 
behoeden voor aankopen bij malafide hondenhandelaren. 

Vraag 4
Kunt u inzicht geven in de doelstellingen van het in 2009 opgestelde plan van 
aanpak en hoeveel handelaren er hierdoor reeds zijn opgespoord? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 4
In 2008 is de Algemene Inspectiedienst (AID) begonnen om, naast het 
uitvoeren van reguliere controles in het kader van het toezicht op het 
Honden- en Kattenbesluit, ook een gerichte aanpak te ontwikkelen voor 
opsporing van illegale hondenhandel. Deze ontwikkeling is in 2009 voortge-
zet. Hierbij lag de focus op de uitvoering van opsporingsonderzoeken, de 
verkenning van nieuwe trends en ontwikkelingen en versterking van de 
samenwerking met andere inspectiediensten zoals de LID. In 2009 is 24 keer 
proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van zowel reguliere controles als 
opsporingsonderzoeken. 

Vraag 5 en 6
Deelt u de mening dat de getoonde illegale hondenhandelaar de bevoegdheid 
moet worden ontnomen om honden te houden? Zo ja, op welke wijze maakt 
u hier werk van? Zo nee, waarom niet? 
Kunt u aangeven welke andere stappen zullen worden ondernomen om de 
malafide hondenhandelaar aan te pakken? 

Antwoord 5 en 6
De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een 
houdverbod op te leggen. Of deze maatregel in dit specifieke geval opgelegd 
moet worden, is niet aan mij ter beoordeling, maar aan de strafrechter. Deze 
zaak heeft de aandacht van de AID. Echter, in het kader van het opsporings-
belang kan geen inhoudelijke informatie worden verstrekt over onderzoeken.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de inbeslagname van dieren (ingezonden 13 augustus 
2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 29 september 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, 
vergaderjaar 2009–2010, nr. 3269. 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het Zwartboek Inbeslagname Dieren? Hoe 
beoordeelt u de conclusies die hierin getrokken worden?1 

Antwoord 1
Ja, ik heb kennisgenomen van het Zwartboek. Ik herken de geschetste 
werkwijze en het functioneren van de genoemde, onder mij ressorterende, 
instanties hierin niet. Zie hieromtrent verder het antwoord op de vragen 2 en 
3. 

Vraag 2 en 3
Kunt u uiteenzetten op welke wijze dieren geregistreerd worden door Dienst 
Regelingen? Hoe beoordeelt u de conclusie uit het rapport dat de registratie 
niet voldoet? 
Zijn het afgelopen jaar opslaghouders en opslaglocaties door de Algemene 
Inspectiedienst en Dienst Regelingen gecontroleerd die niet voldeden aan de 
vereisten? Zo ja, kunt u uiteenzetten om hoeveel gevallen het ging en aan 
welke vereisten men niet voldeed? 

Antwoord 2 en 3
Van iedere inbeslagname wordt door Dienst Regelingen een dossier 
aangelegd. In dit dossier worden de diersoorten en aantallen van in beslag 
genomen dieren opgenomen. Ook wordt hierin zo nodig informatie van de 
opslaghouders over individuele dieren opgenomen. De opslaghouders 
houden individuele gegevens van elk dier bovendien bij in hun eigen 
bedrijfsadministratie. 
Er bestaan drie opvangcentra voor in beslag genomen landbouwhuisdieren 
en paarden. Deze zijn het afgelopen jaar door de AID gecontroleerd. Daarbij 

1 Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren, http://zinloosgewelddieren.nl/documenten/inbeslag/
100810-ZWARTBOEKINBESLAGNAMEDIEREN.pdf
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heeft de AID gecontroleerd op naleving van regelgeving en aanvullende 
voorwaarden die in het kader van de aanbestedingsprocedure in 2009 zijn 
gesteld. 
Dienst Regelingen ziet toe op naleving van de bij de aanbesteding gestelde 
administratieve voorwaarden. In alle gevallen zijn er geen overtredingen of 
onregelmatigheden geconstateerd en wordt voldaan aan de voorwaarden. 
Zorgvuldigheid bij de registratie van in beslag genomen dieren is van belang 
en wordt door Dienst Regelingen in acht genomen. Het beeld dat het rapport 
hierover schetst, herken ik niet. 

Vraag 4
Hebt u in het kader van de uitvoeringsregels van de Wet dieren al meer 
informatie aangaande het opnemen van algemene verzorgings- en huisves-
tingsregels voor gehouden dieren en situaties waarin er sprake is van het 
benadelen van het welzijn of de gezondheid van een dier? Zo ja, kunt u deze 
toelichten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4
In het ontwerp-Besluit houders van dieren, waarover reeds een consultatie-
ronde heeft plaatsgevonden, is voorzien in algemene verzorgings- en 
huisvestingsnormen, die van toepassing zijn op alle gehouden dieren. Dat 
conceptbesluit voorziet tevens in het aanwijzen van situaties waarin er sprake 
is van het benadelen van het welzijn of de gezondheid van een dier. 
Gegeven de demissionaire status van het kabinet meen ik dat de besluitvor-
ming over dat besluit behoort plaats te vinden onder verantwoordelijkheid 
van een volgend kabinet. Op grond van artikel 10.10 van het wetsvoorstel 
voor een Wet dieren zoals dat na de behandeling in uw Kamer luidt (Kamer-
stukken I 2009/10, 31 389, nr. A) wordt een dergelijk besluit voorafgaand 
aan een adviesaanvraag bij de Raad van State aan uw Kamer en aan de 
Eerste Kamer overgelegd.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de 
toepassing van de Rollkür en Laag-Diep-Rondmethode (LDR) in de 
Nederlandse dressuur (ingezonden 30 augustus 2010). 

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede 
namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 
24 september 2010). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Anky van Grunsven wil website 
censureren?″1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de discussie over de toepassing van «Hyperflexie», 
«Rollkür» en «Laag, Diep en Rond» als trainingsmethoden in de Nederlandse 
dressuur? 

Antwoord 2
Het behoort niet tot mijn taak of de taak van de Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een oordeel te vormen over de 
verschillende trainingsmethoden die gebruikt worden in de Nederlandse 
sport. 
De discussie over trainingsmethoden in de sport dient gevoerd te worden in 
de sport zelf, met behulp van input van ruiters, trainers en wetenschappers. 
Dit neemt niet weg dat de sport zich moet houden aan algemeen geldende 
wet- en regelgeving, waaronder de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 
De Minister van LNV houdt hier toezicht op. 

Vraag 3
Bent u van mening dat «Laag, Diep en Rond» verschilt van de «Rollkür»? Zo 
ja, kunt u dit toelichten? Zijn er onafhankelijke definities en meetinstrumenten 
voorhanden om de mate van kracht en agressie bij de gehanteerde methoden 

1 http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3178272.ece/
_Anky_van_Grunsven_wil_website_censureren_.html
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vast te kunnen stellen? Zo ja, welke zijn dit en hoe wordt de toepassing van 
de methode(n) in de praktijk gecontroleerd? Zo nee, waarom zijn deze er niet? 

Antwoord 3
Op 9 februari 2010 heeft de Fédération Equestre Internationale (de FEI) de 
discussie over de Rollkür en de LDR-methode tot een einde gebracht: 
overeengekomen is dat elke hoofd- en halshouding die door agressieve 
dwang 
tot stand komt, onacceptabel is. De FEI heeft toen de uitspraak gedaan dat 
Hyperflexie en Rollkür gedefinieerd dienen te worden als het op agressieve 
wijze diep laten lopen van het paard. De LDR-methode werd gedefinieerd als 
het met een diepe buiging in de hals op ongedwongen wijze laten lopen van 
het paard. Gelet hierop staan de FEI en de KNHS alleen de LDR-methode toe. 
De FEI heeft richtlijnen voor stewards opgesteld zodat zij op wedstrijden 
kunnen controleren 
of een paard op een ongeoorloofde agressieve wijze getraind wordt of niet. 

Vraag 4
Kunt u zich iets voorstellen bij de overtuiging van verschillende dressuurken-
ners dat «Laag, Diep en Rond» niets anders is dan een nieuwe naam voor de 
«Rollkür»? Wat vindt u ervan dat ons nationale dressuurteam werkt met een 
methode die nog altijd zeer omstreden is? 

Antwoord 4
Ik heb geen opvatting over de individuele mening van verschillende 
dressuurkenners ten aanzien van de LDR-methode. 
Ons nationale dressuurteam gebruikt de LDR-methode als een van de 
onderdelen van de totaaltraining die de paarden krijgen. Deze methode wordt 
toegestaan door de FEI en de KNHS. 

Vraag 5
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over de e-mails die de 
Nederlandse dressuurbondscoach zou hebben verstuurd naar de Vlaamse 
hippisch journaliste Astrid Appels?2 

Antwoord 5
Ja. 

Vraag 6
Kunt u aangeven of, en zoja welke (ongeschreven) gedragscodes gelden voor 
optredens van Nederlandse bondscoaches? Wat is het beleid ten aanzien van 
aanstelling en ontslag van bondscoaches wanneer sprake is van intimide-
rende uitlatingen? 

Antwoord 6
De rijksoverheid voert geen specifiek beleid ten aanzien van de aanstelling, 
het ontslag en het gedrag van bondscoaches. Dit is een zaak van private 
partijen: 
de sportbond en de bondscoach. De sportsector heeft een modelovereen-
komst sportbond-sportcoach opgesteld. Deze modelovereenkomst is voor 
leden van de Werkgevers Organisatie in de Sport (de WOS) te downloaden 
van hun website. 
In deze modelovereenkomst is een artikel over gedragsregels opgenomen. 
De KNHS heeft mij laten weten dat zij een overeenkomst met de bondscoa-
ches heeft afgesloten waarin ook afspraken over gedrag zijn opgenomen. 
De aanstelling en het ontslag van bondscoaches vindt plaats door het 
Federatiebestuur van de KNHS op basis van bewezen prestaties en feiten.

2 http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlboulevard/nieuws/articleview/)/components/actueel/rtlboulevard/
2010/08_augustus/entertainment/ankie_van_grunsven.xml
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168 

Vragen van het leden Thieme en Ouwehand (beiden PvdD) aan de minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de voorzitter 
van het Europees Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en 
Sportpony’s dreigt met de executie van paarden (ingezonden 16 september 
2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 7 oktober 2010). 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het bericht «Stamboekvoorzitter chanteert 
Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) met executie paarden?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het dreigement dat deze stamboekvoorzitter paarden wil 
executeren totdat zijn stamboek door de PVE wordt erkend? Acht u het gelet 
op de huidige wettelijke bepalingen en jurisprudentie ten aanzien van het 
doden van dieren mogelijk dat paarden op deze manier opzettelijk worden 
gedood zonder dat er strafbare feiten worden gepleegd? Zo ja, kunt u dit 
nader toelichten en bent u bereid deze lacune in de wet te dichten? 

Antwoord 2
Het persbericht dat de heer De Lange, voorzitter van het Europees Arabisch 
Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony’s (EASP), op 
14 september 2010 heeft doen uitgaan, is op persoonlijke titel uitgebracht. De 
overige bestuursleden van het EASP nemen ten volle afstand van deze reactie 
van de voorzitter. 
Het bestuur van EASP is door de commissie Erkenning en Toezicht Paarden-
fokkerij (ETP) van het PVE uitgenodigd voor een verhelderend gesprek, dat op 
6 oktober 2010 zal plaatsvinden. De commissie ETP geeft advies over 
paardenfokkerij aan de voorzitter van PVE, die uiteindelijk het definitieve 
besluit neemt over de aanvraag tot erkenning van het stamboek. 

1 horses.nl, 14 september 2010 (http://www.horses.nl/horsesnl/nieuws/17014/
stamboekvoorzitter-chanteert-pve-met-executie-paarden)
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De heer De Lange heeft laten weten dat hij blij is met het gesprek en afziet 
van de effectuering van de in het bericht genoemde actie. 
Het staat eigenaren van paarden overigens vrij om hun dieren naar het 
slachthuis af te voeren. Het is verboden buiten het slachthuis rundvee, 
eenhoevige of loopvogels te slachten of te doden, tenzij dit moet gebeuren in 
geval van een onmiddellijk gevaar voor mens of dier, het dier ondraaglijk lijdt 
of in geval van bestrijding van een besmettelijke dierziekte. 

Vraag 3
Bent u bereid om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de paarden 
worden geëxecuteerd, door middel van bijvoorbeeld intensieve controles 
door de Algemene Inspectiedienst (AID) bij de stamboekvoorzitter? 

Antwoord 3
Gezien het bovengenoemde acht ik het nemen van specifieke maatregelen 
niet opportuun.
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1763
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
over het winnen van dieren in het
televisieprogramma Z@PPlive.
(Ingezonden 9 december 2009)

1
Kent u het programma(onderdeel)
«Dier or no Dier» van Z@PPlive?1

2
Deelt u de mening dat er een
verkeerd signaal naar kinderen
uitgaat van het verloten van
huisdieren? Zo ja, welke maatregelen
wilt u treffen om dit te voorkomen?
Zo nee, waarom niet?

3
Is het waar dat de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren (GWWD) het
uitreiken van dieren als prijs,
beloning of gift verbiedt? Zo ja, welke
consequenties verbindt u hieraan? Zo
nee, aan welke voorwaarden is het
uitreiken van dieren als prijs,
beloning of gift gebonden?

4
Deelt u de mening dat het verloten
c.q. weggeven van huisdieren niet
past binnen de taakstelling van de
publieke omroep? Zo nee, waarom
niet?

5
Deelt u de mening dat bij het
uitzenden van «Dier or no Dier» de
impulsaanschaf van huisdieren op

een onwenselijke wijze wordt
bevorderd? Zo nee, waarom niet?

6
Bent u bereid de omroep aan te
spreken op het oneigenlijk gebruik
van dieren in de uitzending van
Z@PP? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
op welke termijn en wijze?

1 Zpp, «Geef je op voor Dier or no Dier!»
http://www.zapp.nl/nieuws/17009-geef-je-
op-voor-dier-or-no-dier

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (ontvangen 3 maart
2010)

1
Ja.

2 t/m 6
Artikel 57 van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren verbiedt het
uitloven of uitreiken van dieren als
prijs, beloning of gift bij wedstrijden,
verlotingen, weddenschappen of
andere vergelijkbare evenementen.
De achterliggende gedachte achter dit
artikel is dat een dergelijke wijze van
verkrijging van een dier niet strookt
met de vereiste mate van
zorgvuldigheid die met de aanschaf
van huisdieren gepaard hoort te
gaan. Als minister van LNV heb ik de
desbetreffende omroep hierop
aangesproken en gevraagd passende
maatregelen te nemen zodat de

bepaling in de wet niet meer wordt
overtreden.
Het televisieprogramma is inmiddels
gestopt. In september zal het weer
starten. De programmamaker heeft
toegezegd dat er wordt nagedacht
over een andere invulling van het
programmaonderdeel. Ik reken erop
dat de omroep op dit punt zijn
verantwoordelijkheid neemt.
Ik deel uw mening dat het belangrijk
is dat dieren weloverwogen worden
aangeschaft. Een impulsaanschaf kan
ertoe leiden dat dieren weer worden
weggedaan of de juiste zorg wordt
onthouden. Dit is zeer onwenselijk en
in strijd met mijn beleid voor
gezelschapsdieren dat uitgaat van
een verstandige aanschaf en
respectvolle omgang met dieren.
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1477
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over
bontproducten. (Ingezonden
22 december 2009)

1
Kunt u een jaar na het Europese
besluit tot een importverbod op
honden en kattenbont uiteenzetten of
de verkoop van honden- en
kattenbont in Nederland definitief is
beëindigd? Zo ja, waaraan ontleent u
deze zekerheid? Zo nee, waarom niet?

2
Kunt u toelichten hoe vaak
bontproducten aan de grens
gecontroleerd zijn op hun herkomst
in het afgelopen jaar, gelet op het
nieuw ingevoerde importverbod?
Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw
antwoord? Zo nee, waarom niet?

3
Bent u op de hoogte van de
SIAM-methode1 om bontproducten
exact tot hun herkomst te herleiden,
en kunt u uiteenzetten of deze
methode ook gehanteerd wordt door
de Nederlandse douane en de
Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) bij
de opsporing van honden- en
kattenbont? Zo ja, wanneer en waar is
de SIAM-methode in Nederland
ingezet bij de opsporing van

hondenen kattenbont en met welk
resultaat? Zo nee, waarom niet?

4
Is het waar dat kleding die wordt
verkocht als «imitatiebont» in
werkelijkheid kan bestaan uit bewerkt
echt bont (met b.v. teflon en
polymeren), en dat bij oppervlakkige
controle geen verschil met
imitatiebont kan worden vastgesteld?
Zo ja, bent u bereid de opsporing en
handhaving op dit punt te
verscherpen? Zo nee, welke zekerheid
kunt u daarover bieden?

5
Bent u bereid een etiketteringsplicht
in te voeren voor kleding waarin echt
bont verwerkt is, waarin een
verplichting tot exacte
herkomstduiding is opgenomen, bij
gebreke waarvan zware straffen
kunnen worden opgelegd? Zo ja, op
welke termijn en wijze? Zo nee,
waarom niet?

6
Deelt u de mening dat de
keuzevrijheid van de consument
ernstig onder druk komt te staan
wanneer consumenten niet zelf op
eenvoudige wijze kunnen vaststellen
of een product echt bont bevat? Zo ja,
op welke termijn en wijze wilt u hier
verandering in brengen? Zo nee,
waarom niet?

1 Species Identification of Animals by
Maldi-tof mass spectometry.

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
4 februari 2010)
Zie ook Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2009–2010, nr. 1477

1
De Voedsel en Waren Autoriteit
(VWA) verricht inspecties inzake
honden- en kattenbont. Bij de VWA
bestaat het sterke vermoeden dat
producten gemaakt van honden- en
kattenbont niet op de Nederlandse
markt worden verhandeld. De VWA
ontleent dit vermoeden aan
onderzoek dat in 20051, 20062 en
recentelijk in 2009 is uitgevoerd. Het
onderzoek naar het voorkomen van
honden- en kattenbont dat in 2009 is
uitgevoerd, is nog niet gerapporteerd,
maar de resultaten zijn al wel bekend:
van 41 monsters bevatten
13 monsters konijnenbont en bij
28 monsters bestaan de vezels uit
kunststof.

2
Ten aanzien van dit onderwerp is een
tweesporenbeleid gevoerd.
Op verzoek van de VWA heeft de
douane in haar reguliere controles de
inspectie op honden- en kattenbont
meegenomen. Indien er twijfel aan de
herkomst van bontproducten
bestond, zou de VWA geïnformeerd
worden door de douane. In 2009 is er
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bij de VWA geen melding geweest
vanuit de douane. Door deze aanpak
was het mogelijk om een relatief
groot aantal partijen bij binnenkomst
te screenen.
Anderzijds heeft de VWA zelf bij haar
importcontroles gezocht naar
honden- en kattenbont. Er is in 2009
één melding geweest over een partij
die in Nederland ingevoerd werd en
waar mogelijk honden- of kattenbont
in aanwezig was. Nader onderzoek
naar deze partij heeft uitgewezen dat
het geen bont betrof.
De beschrijving bont werd
gehanteerd voor bont gemaakt van
de kunstvezel acryl.

3
Ja, ik ben op de hoogte van de
SIAM-methode. De VWA maakt hier
ook gebruik van. In 2006 is deze
methode een vijftal keren ingezet om
te bevestigen of er sprake was van
honden- of kattenbont. In alle vijf
gevallen bleek het niet om honden- of
kattenbont te gaan.
De VWA heeft deze methode niet zelf
in huis, maar gebruikt hiervoor een
extern laboratorium in de Duitse stad
Saarbrücken.
In 2009 is deze analyse naar herkomst
van bont niet gedaan, omdat er geen
monsters aangetroffen zijn waarvoor
bevestiging door middel van de
SIAM-methode noodzakelijk was.

4
De praktijk dat echt bont bewerkt
wordt tot imitatiebont, is mij niet
bekend. Indien dergelijke bewerkte
partijen worden gesignaleerd, zullen
deze worden onderzocht.

5 en 6
Voor het antwoord op deze vragen
verwijs ik u naar mijn brief van
25 november 2009 (Kamerstukken II,
2009/10, 30 826, nr. 27).

1 Marktverkenning naar de aanwezigheid van
honden- en kattenbont op de Nederlandse
markt. (bijlage bij Kamerstukken II, 2005/06,
28 286, nr. 25).
2 Resultaten marktverkenning naar de
aanwezigheid van hondenen kattenbont (in
kleding) op de Nederlandse markt, deel 2
(bijlage bij Kamerstukken II, 2005/06, 28 286,
nr. 28).
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1996 

Vragen van de leden Thieme en Ouwehand (beiden PvdD) aan de minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over 50 rondvliegende zebravinken 
in een café (ingezonden 19 februari 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 23 maart 2010). 

Vraag 1
Kunt u bevestigen dat in Breda tijdens het afgelopen carnaval plotseling 50 
jonge zebravinken rondvlogen in een vol café, waarvan de helft zich te pletter 
vloog tegen de ramen en andere werden vertrapt of door stress of inwendig 
letsel om het leven zijn gekomen?1 

Antwoord 1
Het betreffende krantenartikel is mij bekend. 

Vraag 2 en 3
Deelt u de mening dat het meenemen van 50 jonge vogels naar een vol café 
tijdens carnaval en het onbeheerd achterlaten van de vogels per definitie 
gezien zou moeten worden als dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet? 
Deelt u de mening dat, ook wanneer geen opzet kan worden aangetoond bij 
het loslaten van de dieren, de zorgplicht door de eigenaar geschonden is en 
er dus verbaliserend zou moeten kunnen worden opgetreden? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 2 en 3
Allereerst merk ik op dat ik het meenemen van 50 jonge vogels naar een vol 
café tijdens carnaval volstrekt onoorbaar vind met het oog op het welzijn van 
deze dieren. Of er sprake is van dierenmishandeling of het schenden van een 
zorgplicht wordt per geval beoordeeld op basis van alle relevante feiten en 
omstandigheden. In het onderhavige geval is proces-verbaal opgemaakt door 
de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Het is aan de officier 
van Justitie om te besluiten over de strafrechtelijke vervolging. De rechter zal 
uiteindelijk beoordelen of er sprake is geweest van dierenmishandeling en/of 
het onthouden van de nodige zorg en beslissen over bestraffing. 

1 Trouw, 18 februari 2010.
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Vraag 4
Kunt u inzicht geven in de handel in zebravinken in Nederland en uiteenzetten 
waar deze 50 jonge vinken vandaan kwamen? 

Antwoord 4
Zebravinken komen oorspronkelijk uit Australië, maar zijn gemakkelijk te 
kweken. De in Nederland verkochte vogels zijn dan ook voornamelijk, zo niet 
volledig, in Nederland gekweekt. Dit geldt ook voor deze jonge vogels, deze 
zijn gekocht bij een dierenspeciaalzaak. De handel geschiedt via dierenspeci-
aalzaken, maar ook veelal via beurzen en via internet waar ook particulieren 
hun vogels aanbieden. 

Vraag 5
Acht u het cadeau geven van dieren, in dit geval 50 vogels in een kooi, 
wenselijk met het oog op dierenwelzijn? Zo ja, hoe ziet u in dat verband de 
verantwoordelijkheid van de ontvanger/ (toekomstige) eigenaar van de 
betreffende dieren? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te treffen 
om zulke situaties te voorkomen in de toekomst? 

Antwoord 5
Ik ben van mening dat het belangrijk is dat dieren weloverwogen worden 
aangeschaft. Een impulsaanschaf of het cadeau doen van dieren kan ertoe 
leiden dat dieren weer worden weggedaan of de juiste zorg wordt 
onthouden. 
Houders van hobby- en gezelschapsdieren moeten beschikken over vol-
doende kennis, informatie en ondersteuning om hun verantwoordelijkheid te 
nemen bij de aankoop, huisvesting en verzorging van de dieren en hiernaar 
handelen. Om deze kennis te bevorderen en impulsaankopen te voorkomen, 
heb ik tezamen met enkele organisaties uit de sector het Landelijk Informatie-
centrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) opgericht. Op de website van het 
LICG kunnen (potentiële) houders van dieren informatie vinden over een 
goede verzorging en het verantwoord aankopen van gezelschapsdieren.
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2031 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over het houden van grote vogels als oehoes (ingezonden 
19 februari 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 25 maart 2010). 

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat voor de tweede keer in korte tijd een «tamme» 
oehoe is ontsnapt, ditmaal tijdens een vogelshow op een attractiepark? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3 en 5
Wat vindt u van het houden van grote vogels zoals oehoe’s en zeearenden, 
gelet op het welzijn van deze dieren en hun behoefte natuurlijk gedrag te 
vertonen, zoals vliegen? 
Deelt u de mening dat met het oog op het welzijn van vogels dient te worden 
voorzien in de behoefte om te vliegen? Zo ja, hoe denkt u te kunnen 
waarborgen dat aan deze belangrijke natuurlijke gedragsbehoefte tegemoet 
wordt gekomen, met name wanneer het gaat om grote vogels met een 
spanwijdte van anderhalve meter? Zo nee, hoe verhoudt die mening zich tot 
uw uitgangspunten in de Nota dierenwelzijn, waarin u stelt dat de behoefte 
van dieren aan een natuurlijk soorteigen gedragspatroon gerespecteerd moet 
worden en dat de grenzen van het adaptatievermogen van het dier niet 
mogen worden overschreden? 
Erkent u de spanning die bestaat tussen de natuurlijke gedragsbehoeften van 
(grote) vogels, zoals het kunnen vliegen en bejagen van prooi, en de 
onvermijdelijke beperkingen die het leven in gevangenschap voor deze dieren 
met zich meebrengt? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2, 3 en 5
Wanneer mensen deze grote vogels willen houden, dan dienen zij zich 
bewust te zijn van de natuurlijke behoeften van deze dieren en zorg te dragen 
voor hun welzijn. 
Het is hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het welzijn van de 
vogels is geborgd en zij onder meer voldoende kunnen vliegen, zoals dat het 
geval is wanneer de dieren gehuisvest zijn in een vluchtkooi of door 
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specialisten zijn getraind voor een gecontroleerde vrije vlucht. Door vrij te 
kunnen vliegen tijdens een show kan het dier dit natuurlijke gedrag ont-
plooien. Het dier jaagt niet zelf op een prooi, maar tijdens een show kan dit 
wel nagebootst worden. 
Momenteel wordt gewerkt aan een ongeriefanalyse bij gezelschapsdieren. 
Om meer zicht te krijgen op het welzijnsaspect bij het houden van vogels 
wordt in die analyse een hoofdstuk over roofvogels en uilen opgenomen. 

Vraag 4
Deelt u de zorg van het betreffende attractiepark Wonderwereld Zoo in Ter 
Apel dat de ontsnapte oehoe het niet lang zal uithouden in het wild omdat 
het dier niet gewend is zelf zijn prooi te vangen? Zo ja, hoe beoordeelt u het 
handelen van het attractiepark, zowel voor wat betreft het houden van deze 
dieren als het organiseren van vogelshows? 

Antwoord 4
Attractiepark Wonderwereld Zoo meldt dat de oehoe over een voldoende 
ontwikkeld soorteigen gedrag beschikt om in de natuur te overleven. Het 
Dierentuinenbesluit, op basis waarvan Wonderwereld een dierentuinenver-
gunning heeft, schrijft voor dat het soorteigen gedrag van het dier zo veel als 
mogelijk tot uiting komt. De ontsnapte oehoe is overigens op 21 februari 2010 
weer teruggekeerd. 

Vraag 6
Bent u van mening dat vogelshows als amusement bijdragen aan het 
vergroten van het inzicht in en het vergroten van het respect voor het 
natuurlijke gedrag en de daaraan gerelateerde behoeften van dieren in hun 
omgeving? Zo ja, kunt u toelichten waar u die mening op baseert? Zo nee, 
welke consequenties verbindt u hieraan? 

Antwoord 6
Vogelshows kunnen een goed beeld geven van het natuurlijk gedrag van de 
betreffende vogels. Dit kan bijdragen aan inzicht in en respect voor deze 
dieren en hun natuurlijk gedrag. De wijze waarop de educatieve boodschap 
gebracht wordt, is hierbij van belang. 

Vraag 7 en 9
Kunt u een overzicht geven van het aantal vogelshows dat jaarlijks plaats-
vindt, het soort vluchten en de manier waarop de vogels worden getraind, 
het aantal vogels dat hiervoor wordt gebruikt, de leeftijd van deze vogels en 
de hoogte van de uitval onder de vogels, zowel door sterfte als door 
vermissing? 
Kunt u inzicht geven in zowel het aantal (grote) vogels dat in Nederland door 
particulieren wordt gehouden en de herkomst van en handel in deze dieren? 
Zo nee, waarom heeft u geen zicht op het houden van en handelen in vogels 
in ons land? 

Antwoord 7 en 9
Het jaarlijkse aantal vogelshows is niet bekend, want dit wordt niet geregis-
treerd. Op basis van de Flora- en faunawet is het houden van dit soort vogels 
niet vergunningplichtig, mits de vogels in gevangenschap zijn gefokt en zijn 
voorzien van een naadloos gesloten pootring. De handel wordt internationaal 
gereguleerd door CITES. 

Vraag 8
Kunt u uiteenzetten welke richtlijnen er gelden voor het houden van 
vogelshows en door wie deze zijn opgesteld? Acht u deze richtlijnen 
voldoende om het welzijn van de vogels te waarborgen? Zo ja, kunt u dit 
toelichten? 

Antwoord 8
Indien de vogelshow in een dierentuin wordt gegeven, dient de show te 
voldoen aan de voorschriften van het Dierentuinenbesluit. De voorschriften 
zijn toereikend om het welzijn van de vogels te waarborgen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2



272

Voor vogelshows buiten de dierentuin dienen de voorschriften van artikel 36 
en 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in acht genomen te 
worden. In principe is dit voldoende om het welzijn te waarborgen.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over het importeren van reuzenpanda’s uit China 
(ingezonden 8 april 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 6 mei 2010). 

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de plannen van Dierenpark Emmen om één of meer 
reuzenpanda’s te importeren uit China? Hoe beoordeelt u deze plannen? 

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten hoe de aantasting van het welzijn van het dier zich 
verhoudt tot het doel van het dierenpark om met de panda extra publiek te 
trekken? 

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten aan welke regelgeving de import van panda’s uit China 
gebonden is, zowel vanuit Nederlandse als vanuit Chinese zijde? Op welke 
wijze wordt er toezicht gehouden op de naleving van deze regels? 

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten welke (internationale) afspraken er zijn gemaakt over 
fokprogramma’s met panda’s? Onderschrijft u de constatering dat pogingen 
om met panda’s te fokken in gevangenschap vrijwel nooit tot een positief 
resultaat hebben geleid en al helemaal niet tot een succesvolle terugkeer in 
de natuur? Zo ja, welke conclusies verbindt u aan deze constatering? Zo nee, 
waarom denkt u dat fokprogramma’s voor panda’s in gevangschap wel 
succesvol zijn? 

Vraag 5
Kunt u bevestigen dat vrijwel alle in gevangenschap levende reuzenpanda’s 
het eigendom zijn van de Chinese overheid en dat er sprake is van een 
«bruikleenovereenkomst» en een hoge vergoeding wanneer een panda voor 
een bepaalde periode wordt «uitgeleend» aan een buitenlandse dierentuin? 
Zo ja, hoe hoog zijn de vergoedingen die aan de Chinese overheid moeten 
worden betaald en hoe beoordeelt u deze bruikleenconstructie? Zo nee, hoe 
zit het dan? 
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Antwoord 1, 2, 3, 4 en 5
Naar aanleiding van uw vragen, is contact opgenomen met het Dierenpark 
Emmen. Of er reuzenpanda’s naar Emmen komen, is nog niet zeker, want de 
besprekingen bevinden zich nog in een oriënterende fase. Het Dierenpark zou 
mee willen doen aan het fokprogramma voor reuzenpanda’s. Het zou gaan 
om panda’s die gefokt zijn in een opvangcentrum en die niet geherintrodu-
ceerd kunnen worden in het wild. Reuzenpanda’s zijn een bijzonder bedreigde 
diersoort en dat is reden genoeg om te proberen reuzenpanda’s te fokken, 
ook al is dit niet altijd succesvol. Soms lukt het namelijk wel. De voorwaarden 
van Chinese zijde zijn nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat deze hoog 
zullen zijn. Over een bruikleenovereenkomst is nog niets bekend. 

De wettelijke voorschriften die gelden voor het invoeren en vervoeren van 
dieren in Nederland, zien toe op de bescherming van bedreigde diersoorten, 
de bescherming van het welzijn van die dieren tijdens transport, alsmede 
veterinaire eisen ten behoeve van de bescherming van mens, dier en milieu. 
Deze voorschriften zijn te vinden in de basisverordening CITES (verordening 
(EG) nr. 338/97), de Transportverordening (verordening (EG) nr. 2005/1) en 
diverse Europese veterinaire regelgeving. De uitvoering daarvan is vastgelegd 
bij of krachtens de Flora- faunawet respectievelijk de Gezondheids- welzijns-
wet voor dieren. Afhankelijk van het soort dier worden er vergunningsver-
plichtingen opgelegd en worden er eisen gesteld aan de wijze van vervoer, 
aan de verzorging tijdens het vervoer en aan het vervoermiddel waarmee het 
dier wordt vervoerd. Het toezicht op de naleving van deze voorschriften 
wordt uitgevoerd door de Algemene Inspectiedienst, de Voedsel en Waren 
Autoriteit en de Douane gezamenlijk. 
Voor het doen en laten van dierentuinen is het Dierentuinenbesluit relevant. 
Dit besluit bevat houderij- en huisvestingsvoorschriften en voorschriften met 
betrekking tot de verzorging en veiligheid van de dieren. Voorts zijn doelstel-
lingen opgenomen met betrekking tot de rol van dierentuinen op het gebied 
van educatie en bewustmaking van het publiek, wetenschappelijk onderzoek 
en de bevordering van de instandhouding van de diersoorten. 
Het land van herkomst, zoals in dit geval China, is verantwoordelijk voor de 
wetgeving ter zake van de uitvoer van dieren vanaf hun grondgebied.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het gebruik 
van dieren in amusementsprogramma’s (ingezonden 25 mei 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 17 juni 2010). 

Vraag 1
Kent u het TROS-programma «Mijn vader is de beste»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kent u het programmaonderdeel waarin tomaten gehapt moeten worden uit 
een bak met levende palingen? 

Antwoord 2
Ik heb daar enkele beelden van gezien. 

Vraag 3
Deelt u de mening dat het gebruik van dieren in amusementsprogramma’s 
als deze, zeker waar het welzijn van de dieren geschaad kan worden, niet 
thuishoort bij de publieke omroep? Zo ja, bent u bereid de publieke omroep 
hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3
Ik ben er niet op tegen dat dieren in televisieprogramma’s gebruikt worden, 
mits de programmamaker zich ervan vergewist dat het dier geschikt is om in 
die situatie te worden gebracht. Artikel 36 van de Gezondheids- en welzijns-
wet voor dieren stelt namelijk dat het welzijn van dieren zonder redelijk doel 
niet benadeeld mag worden. Of in dit programma het welzijn van de dieren 
wel of niet is benadeeld, is niet zonder meer te bepalen. 

1 Z@PP, «Mijn vader is de beste» 
http://www.zapp.nl/nieuws/17295-mijn-vader-is-de-beste
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Vraag 4 en 5
Deelt u de mening dat het bij herhaling schenden van dierenbelangen (eerder 
werden door de publieke omroep puppies verloot onder kinderen) blijk geeft 
van onvoldoende waarborg van de belangen van dieren bij de publieke 
omroep? Zo nee, waarom niet? 
Bent u bereid tot het opstellen van een gedragscode, of het bevorderen van 
zo’n gedragscode binnen de publieke omroep, waarin de omgang met dieren 
in het kader van televisieprogramma’s wordt gereguleerd en waarin het 
welzijn van de dieren het uitgangspunt vormt? Zo ja, op welke termijn en 
wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4 en 5
De media beschikken over de nodige redactie- en programmastatuten en 
gedragscodes, waaronder de Kijkwijzer, de Reclamecode en de leidraad van 
de Raad voor de Journalistiek. In het regeerakkoord van kabinet Balkenende 
IV is afgesproken dat de omroepen zullen worden gestimuleerd om te komen 
met een aanvullende gedragscode voor de media. Deze gedragscode vormt 
een instrument voor kijkers en luisteraars om van omroepen openheid te 
vragen over de algemene spelregels en afwegingen bij het maken van 
programma’s. 
Omdat de organisatie van de publieke omroep een veelheid aan omroepen 
kent, met ieder een eigen achtergrond en identiteit, heeft de toenmalige 
minister van OCW de Nederlandse Publieke Omroep gevraagd om te komen 
met een gemeenschappelijk raamwerk voor een gedragscode waaraan iedere 
individuele omroep invulling kan geven. Het College van Omroepen heeft aan 
dit verzoek gehoor gegeven en is gekomen met een raamwerk. De meeste 
omroepen hebben inmiddels dit raamwerk ingevuld en in januari hun 
gedragscodes op de website geplaatst. Voor de gedragscode van de TROS 
verwijs ik dan ook naar desbetreffende website. 
Ik wil benadrukken dat deze gedragscode van en voor de omroepen zelf is. 
Het is aan hen om de vorm en de inhoud van deze gedragscode te bepalen 
en te besluiten om in de gedragscode de omgang met dieren in televisiepro-
gramma’s te reguleren.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken 
over het bericht van een ritueel geslachte koe voor het WK in Zuid-Afrika 
(ingezonden 4 juni 2010). 

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 15 juni 
2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Koe stemt voorouders gunstig voor WK»1, waarin 
melding wordt gemaakt van een ritueel geslachte koe naast een voetbalsta-
dion in Johannesburg voor het WK voetbal? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Deelt u de mening dat de rituele slacht van koeien in of om de stadions waar 
het WK gespeeld wordt af te keuren valt? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2
Ja, ik wijs dit ritueel af. Onnodig lijden van dieren moet altijd voorkomen 
worden. 

Vraag 3
Bent u bereid de Wereld Voetbalfederatie FIFA, mede in het licht van de 
reactie van de FIFA dat rituele slachtpartijen niet zullen plaatsvinden2, hier op 
aan te spreken? 

Antwoord 3
Volgens onze informatie is de rituele slachting uitgevoerd door lokale 
stamhoofden en is de FIFA op geen enkele wijze betrokken geweest bij de 
rituele slachting. Derhalve zal ik de FIFA hierop niet aanspreken. 

1 De Telegraaf, 26 mei 2010 http://www.telegraaf.nl/telesport/wk2010/6786307/
__Koe_geslacht_voor_gunstig_WK__.html?cid=rss

2 Brief FIFA, 26 april 2010: «Although the South Africa OC is not the owner of the stadiums, 
they have confirmed to FIFA that no plans to slaughter bulls at any World Cup stadium is 
known to them».
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Vraag 4
Bent u bereid de ambassadeur van Zuid-Afrika om opheldering te vragen 
over deze misstanden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4
De Zuid-Afrikaanse autoriteiten zijn volgens onze informatie niet betrokken 
geweest bij de rituele slachting. Ik zie geen aanleiding om de ambassadeur 
van Zuid-Afrika om opheldering te vragen over dit incident.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Economische Zaken over gevonden dode 
wasbeerhonden (ingezonden 2 augustus 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Economische Zaken (ontvangen 3 september 
2010). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «dozen vol dode wasbeerhonden 
gevonden bij A2»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoeveel wasbeerhonden zijn er gevonden en waar komen ze vandaan? 

Antwoord 2
Naar schatting van de politie Regio Utrecht waren er 750 kadavers aanwezig. 
Er zijn geen aanwijzingen over de herkomst van deze dieren. 

Vraag 3
Acht u het toelaatbaar dat wasbeerhonden worden gedood enkel en alleen 
voor hun vacht? 

Antwoord 3
Het houden van wasbeerhonden als landbouwhuisdier is in Nederland 
verboden sinds 1998. Het illegaal houden van deze dieren, ongeacht het doel 
waarvoor ze worden gehouden, is een overtreding en acht ik dus ontoelaat-
baar. 

Vraag 4
Kunt u aangeven of onderzoek is ingesteld om de dader(s) te achterhalen, 
wat de dader(s) ten laste kan worden gelegd en wat de te verwachten 
strafmaat zal zijn? 

1 http://www.nu.nl/binnenland/2301715/dozen-dode-wasbeerhonden-gevonden-bij-a2.html
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Antwoord 4
Het gaat hier om een overtreding, waarvan op grond van de Wet op de 
economische delicten een hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf 
of een geldboete van € 19 000 kan worden opgelegd. 
Door de politie Regio Utrecht is een onderzoek ingesteld. Tot op heden heeft 
dit er niet toe geleid dat er verdachten in beeld zijn. 

Vraag 5
Kunt u inzicht geven in de hoeveelheid wasbeerhondenbont dat per jaar naar 
Nederland wordt geïmporteerd en waar het bont vandaan komt? Zo neen, 
waarom niet? 

Antwoord 5
Nee, de handelsstromen van wasbeerhondenbont wordt niet gemonitord. 

Vraag 6
Bent u bereid om, in navolging van honden- en kattenbont, de import van 
wasbeerhondenbont te verbieden? 

Antwoord 6
Nee. 

Vraag 7
Hoeveel illegaal bont is bij importcontroles de afgelopen jaren door de 
Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) aangetroffen, om welke diersoorten ging 
het en zijn de daders hiervoor vervolgd? 

Antwoord 7
Er is de afgelopen jaren geen bont van honden, katten en zeehonden 
aangetroffen door de VWA. Dit geldt zowel voor de controles op de «regu-
liere» invoer, als voor de controles van de persoonlijke bagage van reizigers. 

Vraag 8 en 9
Kunt u aangeven wat de voortgang is met betrekking tot het voornemen om 
op Europees niveau te onderzoeken of er draagvlak bestaat voor een 
etiketteringsplicht voor bont? 
Kunt u uiteenzetten wat uw inspanningen (zullen) zijn om voor dit voorstel zo 
veel mogelijk steun te genereren? 

Antwoord 8 en 9

Op dit moment loopt in Brussel de discussie over een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende textielbenamingen en de 
desbetreffende etikettering van textielproducten. Het Europees Parlement 
heeft hierbij een amendement ingediend dat vraagt om het opnemen van een 
verplichting voor producenten om de aanwezigheid van dierlijke materialen in 
textielproducten op het etiket aan te geven. 
Nederland steunt opname van deze verplichting, in lijn met de motie 
Gerkens2 en zal langs deze lijn ook opereren in Brussel, met als doel 
voldoende draagvlak te creëren om deze verplichting in de uiteindelijke 
verordening op te nemen.

2 Kamerstukken II, 2008/09, 30 826, nr. 19
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over de eenhoksraces met duiven (ingezonden 
6 september 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 29 september 2010). 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het bericht «Dierenbescherming tegen eenhoks-
race Uden»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de berekening van de Dierenbescherming dat 275 van de 
425 duiven zijn omgekomen of verdwaald tijdens een recentelijk gehouden 
eenhoksrace die plaatsvond onder auspiciën van de Nederlandse Postduiven-
houders Organisatie (NPO)? 

Antwoord 2
Ik kan niet beoordelen of de berekening over uitval bij deze kleinere 
eenhoksrace juist is. 

Vraag 3 en 4 
Welke afspraken hebt u, gelet op uw eerdere toezegging2, tot nu toe met de 
NPO gemaakt om de sterfte onder duiven tijdens deze races te beperken? 
Hoe verklaart u de enorme verliezen in het licht van de gemaakte afspraken? 
Hoe beoordeelt u de handelswijze van de NPO, die in juli van dit jaar nog 
heeft verklaard afstand te nemen van de eenhoksraces. 

Antwoord 3 en 4
In het overleg met de NPO over de hoge uitval tijdens de grote eenhoksraces, 
gaf de NPO aan dat ook zij zich zorgen maakt. De NPO zou de informatie over 
grote eenhoksraces van hun website verwijderen en dat is inmiddels 
gebeurd. 

1 http://uden.kliknieuws.nl/nieuws/108107/dierenbescherming-tegen-eenhoksrace-uden
2 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 883.
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Tevens heeft de NPO toegezegd op hun website actief afstand te nemen van 
de grote eenhoksraces. Dat is nog niet gebeurd. Ik vind het te vroeg om 
hieraan conclusies te verbinden. Over kleine eenhoksraces zijn geen 
afspraken gemaakt. 

Vraag 5
Bent u bereid te aanvaarden dat afspraken over het beperken van de dood 
van duiven bij eenhoksraces niet werken en dat een verbod op meerdaagse 
wedstrijdvluchten nodig is om het welzijn van duiven te beschermen? 

Antwoord 5
Nee. Ik streef ernaar om met de NPO afspraken te maken die de uitval van 
duiven verminderen en ik zal de NPO wijzen op de gemaakte afspraak inzake 
de grote eenhoksrace.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over de handhaving van het verbod op het verloten van 
dieren (ingezonden 10 september 2010). 

Antwoord van staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie) (ontvangen 20 oktober 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, 
vergaderjaar 2010–2011, nr. 111. 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van de verloting van pony’s op een manege’s in 
Assendelft1 en Almere2? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 en 3
Hoe beoordeelt u de verloting, waarbij een «tegoedbon» voor een pony kan 
worden gewonnen, in het licht van artikel 57 van de Gezondheids- en 
welzijnswet (GWWD) voor dieren, dat het verloten van dieren verbiedt? 
Onderschrijft u de analyse dat, conform de bedoeling van artikel 57 GWWD, 
ook een verloting van dieren via een waardecheque niet is toegestaan in 
Nederland? Zo ja, welke maatregelen zullen er volgen op de overtreding van 
dit verbod?  Zo neen, moeten we hieruit concluderen dat er sprake is van een 
maas in de wet? Bent u in dat geval bereid de bepaling in artikel 57 GWWD/
2.13 Wet dieren aan te scherpen, zodat deze en andere verlotingconstructies 
in het vervolg onmiskenbaar verboden zijn? 

Antwoord 2 en 3
Artikel 57 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bevat een verbod 
om dieren als prijs, beloning of gift uit te loven of uit te reiken bij wedstrij-
den, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen. Artikel 
2.13 van het wetsvoorstel inzake de Wet dieren bevat eenzelfde verbod. 
De achterliggende gedachte achter dit verbod is dat een dergelijke wijze van 
verkrijging van een dier niet strookt met de huidige opvattingen over de 
vereiste mate van zorgvuldigheid waarmee de aanschaf van dieren gepaard 
hoort te gaan. 

1 http://www.horses.nl/horsesnl/nieuws/16934/pvdd-verloting-van-pony-onverantwoord
2 http://www.manege-liesbeuker.nl/site/index.htm

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 1



284

Het houden van dieren vereist een bewuste keuze. Het is dan ook niet 
wenselijk dat door omstandigheden, zoals door het winnen van een prijs, 
wordt bepaald bij welke persoon de zorg voor een dier komt te liggen. Dit is 
in lijn met de voorgestelde zorgplicht zoals thans neergelegd in artikel 1.4 van 
het wetsvoorstel inzake de Wet dieren. Het feit dat de prijs in de vorm van 
een waardebon is gegoten die desgewenst kan worden ingewisseld voor een 
pony doet naar mijn mening niets af aan het verbod. 

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten op welke wijze het verbod op verloting van dieren in de 
praktijk wordt gehandhaafd? Kunt u inzicht geven in het aantal overtredingen 
dat de afgelopen jaren is geconstateerd, en welke maatregelen daarop 
gevolgd zijn? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord 4
Uit informatie van het Openbaar Ministerie blijkt dat er tot op heden twee 
zaken voor de rechter zijn gebracht vanwege de overtreding van artikel 57 
van de GWWD. In beide zaken zijn voorwaardelijke geldboetes opgelegd. In 
acht andere gevallen is de zaak afgedaan door middel van een transactie. 

Vraag 5
Is het u bekend dat de betreffende manege in Assendelft al eerder een 
verloting van een pony middels het uitgeven van een waardecheque heeft 
georganiseerd? Heeft de Algemene Inspectiedienst hiertegen actie onderno-
men? Zo ja, kunt u toelichten hoe de AID heeft gehandeld en wat de uitkomst 
daarvan is geweest? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord 5
Ja, dit is bekend. Op de actie die hierop is ondernomen en de uitkomst 
daarvan, kan met het oog op de privacy van betrokkene publiekelijk geen 
mededeling worden gedaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 2
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over het afmaakbeleid van wilde dieren door circussen 
(ingezonden 28 september 2010). 

Antwoord van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie) (ontvangen 27 oktober 2010). 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van de berichtgeving over Tijgertje Sanny, die door 
circus Belly Wien zou worden afgemaakt omdat hij staar heeft?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3, 4, 5
Hoe beoordeelt u het voornemen van circus Belly Wien om het tijgerwelpje af 
te maken? Wat vindt u ervan dat er een publieksactie aan te pas moest 
komen om het laten inslapen van het tijgertje te voorkomen?2 Wat zegt dat 
naar uw oordeel over de zorgvuldigheid waarmee circus Belly Wien heeft 
geopereerd? 
Hoe beoordeelt u het handelen van de betreffende dierenarts, die aanvanke-
lijk bereid bleek het tijgerwelpje af te maken, terwijl later bleek dat een 
operatie toch mogelijk was? 
Hoe beoordeelt u, gelet op het voorgaande, de toelaatbaarheid van het laten 
inslapen van het tijgertje? Kunt u uw antwoord toelichten in termen van 
algemene dierenwelzijnregelgeving en de (CITES-)bepalingen voor 
de omgang met beschermde diersoorten en daarbij aangeven hoe de regels 
in dit geval gehandhaafd hadden moeten worden? 
Acht u het toelaatbaar dat het circus op deze manier met zijn wilde dieren 
omgaat? Zo ja, kunt u toelichten hoe dit zich verhoudt tot de intrinsieke 
waarde van het dier dat u belangrijk zegt te vinden? Zo nee, welke stappen 
gaat u ondernemen tegen circus Belly Wien en welke consequenties verbindt 
u hieraan voor de afgifte van vergunningen aan dit circus? 

1 de Telegraaf, «Verdrietig einde», 23 september 2010.
2 BNDeStem.nl, «Pantera staat klaar voor tijgertje Sanny», 24 september 2010
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Antwoord 2, 3, 4, 5
De betreffende dierenarts heeft gemeld, dat hij met het circus gesproken 
heeft over diverse opties voor Sanny, waaronder euthanasie en doorverwij-
zing naar een oogspecialist. Sanny is door een oogspecialist onderzocht. Er 
waren medische onzekerheden rond de operatie. Het was evenmin zeker of 
de operatie die 18 oktober 2010 plaatsvond, zou slagen. Het diertje is op 
19 oktober 2010 overleden, naar het schijnt aan een epileptische aanval. 
Het is vanuit het oogpunt van de dierenwelzijnregelgeving (Gezondheids- en 
welzijnswet voor dieren) niet verboden om een ziek dier te laten euthanase-
ren door een dierenarts. Wanneer een dier geen dierwaardig leven meer kan 
leiden door ziekte of handicap, is euthanasie een daad van mededogen. Daar 
verzet het begrip intrinsieke waarde zich niet tegen. De erkenning van de 
intrinsieke waarde van het dier betekent dat het dier als levend wezen met 
gevoel dient te worden benaderd en daarom bij gebruik en benutting door de 
mens, respectvol en zorgvuldig dient te worden behandeld. De intrinsieke 
waarde van het dier verplicht ons tot een expliciete en bewuste afweging van 
de belangen van het dier. Om tot de uiteindelijke beslissing te komen, 
worden ook andere belangen afgewogen. Deze afweging maakt de eigenaar 
van het dier. 
Er zijn geen CITES-bepalingen die het euthanaseren van het tijgertje beletten. 
Het verdrag is namelijk bedoeld om de handel in met uitsterven bedreigde 
dieren te reguleren. 

Vraag 6, 7
Deelt u de mening dat het naleven van elementaire dierenwelzijnbepalingen 
door circussen voorwaarde zou moeten zijn voor het verkrijgen van een 
vergunning voor optredens in Nederland? Zo ja, op welke wijze gaat u dit 
vormgeven en afdwingen in beleid? Zo nee, waarom niet? 
Deelt u de mening dat het fokken met wilde dieren in circussen onwenselijk 
is? Zo ja, hoe vertaalt u dit door in uw beleid? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6, 7
In de brief van 27 juli 2009 heeft mijn ambtsvoorganger regelgeving 
aangekondigd met het doel om gezondheid en welzijn te waarborgen. Ik wil 
niet vooruitlopen op de in ontwikkeling zijnde regelgeving. 

Vraag 8
Kunt u inzicht geven in het aantal dieren in circussen dat jaarlijks wordt 
afgemaakt omdat ze niet door het circus kunnen worden gebruikt? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 8
Nee, hier wordt geen registratie van bijgehouden. 

Vraag 9
Welke controles voert de Algemene Inspectiedienst (AID) uit naar het welzijn 
van dieren in circussen, hoe vaak vinden deze controles plaats en wat zijn de 
bevindingen van de AID? 

Antwoord 9
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, waar de AID sinds 19 april 2010 
onderdeel van uitmaakt, controleert bij circussen op de algemene welzijnsbe-
palingen van artikel 36 en 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren. In het jaar 2010 zijn tot nu toe zes controles uitgevoerd naar aanlei-
ding van meldingen. Bij geen van deze controles is een overtreding 
vastgesteld. 

Vraag 10
Kunt u uiteenzetten op welke wijze de AID heeft gereageerd op het voorne-
men van Belly Wien om het tijgerwelpje af te maken? Op welke wijze zou de 
AID hebben gehandeld indien het circus haar plannen had doorgezet? 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 2
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Antwoord 10
De nVWA heeft een melding ontvangen van het voornemen om het welpje te 
euthanaseren. De nVWA heeft naar aanleiding van deze melding onderzocht 
of er sprake was van een strafbaar feit. Vrij snel bleek dat het welpje niet 
geëuthanaseerd zou worden. Verdere actie was niet meer nodig. 

Vraag 11
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de totstandkoming van de 
regelgeving die u heeft aangekondigd voor het welzijn van circusdieren? 

Antwoord 11
Voor dit antwoord verwijs ik u naar de antwoorden op de Kamervragen 
betreffende de illegaal gehouden resusapen (Aanhangsel Handelingen II 
2010/11, nr. 236).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 3



288

AH 237
2010Z12636

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de minister van Justitie (ontvangen 14
oktober 2010)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 99

1
Hebt u kennisgenomen van het bericht “Vaker gevechten met honden in
Rotterdam”? 1)

Ja.

2
Kunt u het beeld bevestigen dat er sterke aanwijzingen zijn dat het aantal
hondengevechten in Rotterdam toeneemt, zoals geschetst door de
Dierenbescherming Rijnmond?

3
Kunt u een overzicht geven van het aantal ‘vechthonden’ dat jaarlijks dood
gevonden wordt en kunt u bevestigen dat dit aantal het afgelopen jaar in
Rotterdam gestegen is? Zo nee, waarom worden deze gevallen niet geregistreerd?
Hoe beoordeelt u in dit geval de gegevens van de Dierenbescherming Rijnmond?

Voor de beantwoording van deze vragen is navraag gedaan bij de Politie
Rotterdam-Rijnmond, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en het Openbaar Ministerie (OM).
Geen van deze instanties kan bevestigen dat er in Rotterdam sprake is van een
toename van het aantal hondengevechten. Bij deze instanties zijn slechts
sporadisch meldingen bekend van hondengevechten of van dode honden waarvan
wordt vermoed dat zij bij een hondengevecht betrokken waren. Gezien de zeer
kleine aantallen is er geen aanleiding om deze gevallen apart te registreren.
In het in vraag 1 aangehaalde krantenartikel wordt de uitspraak dat er sprake is
van een toename van het aantal hondengevechten toegeschreven aan de
algemeen directeur van de Rotterdamse Dierenbescherming. Als deze informatie
correct is dan is het van belang dat de algemeen directeur van zijn bevindingen
melding maakt bij de politie of de LID. 

4
Kunt u inzicht geven in het aantal hondengevechten dat de afgelopen jaren is
opgespoord? Kunt u daarbij uiteenzetten hoe vaak er vervolging heeft
plaatsgevonden en welke straffen er zijn opgelegd?

Zoals gemeld in antwoord op vragen 2 en 3 zijn er tot op heden bij de betrokken
opsporingsinstanties slechts sporadisch meldingen ontvangen over
hondengevechten. Tot op heden heeft geen van deze schaarse meldingen een
verdachte opgeleverd die aan een bewijsbaar strafbaar feit kon worden gekoppeld.
Het OM heeft in de afgelopen 5 jaar dan ook geen enkele persoon vervolgd op
grond van overtreding van artikel 61 van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren (GWWD). 

5
Op welke gronden worden straffen opgelegd aan personen die deelnemen aan



289

AH 237
2010Z12636

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de minister van Justitie (ontvangen 14
oktober 2010)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 99

1
Hebt u kennisgenomen van het bericht “Vaker gevechten met honden in
Rotterdam”? 1)

Ja.

2
Kunt u het beeld bevestigen dat er sterke aanwijzingen zijn dat het aantal
hondengevechten in Rotterdam toeneemt, zoals geschetst door de
Dierenbescherming Rijnmond?

3
Kunt u een overzicht geven van het aantal ‘vechthonden’ dat jaarlijks dood
gevonden wordt en kunt u bevestigen dat dit aantal het afgelopen jaar in
Rotterdam gestegen is? Zo nee, waarom worden deze gevallen niet geregistreerd?
Hoe beoordeelt u in dit geval de gegevens van de Dierenbescherming Rijnmond?

Voor de beantwoording van deze vragen is navraag gedaan bij de Politie
Rotterdam-Rijnmond, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en het Openbaar Ministerie (OM).
Geen van deze instanties kan bevestigen dat er in Rotterdam sprake is van een
toename van het aantal hondengevechten. Bij deze instanties zijn slechts
sporadisch meldingen bekend van hondengevechten of van dode honden waarvan
wordt vermoed dat zij bij een hondengevecht betrokken waren. Gezien de zeer
kleine aantallen is er geen aanleiding om deze gevallen apart te registreren.
In het in vraag 1 aangehaalde krantenartikel wordt de uitspraak dat er sprake is
van een toename van het aantal hondengevechten toegeschreven aan de
algemeen directeur van de Rotterdamse Dierenbescherming. Als deze informatie
correct is dan is het van belang dat de algemeen directeur van zijn bevindingen
melding maakt bij de politie of de LID. 

4
Kunt u inzicht geven in het aantal hondengevechten dat de afgelopen jaren is
opgespoord? Kunt u daarbij uiteenzetten hoe vaak er vervolging heeft
plaatsgevonden en welke straffen er zijn opgelegd?

Zoals gemeld in antwoord op vragen 2 en 3 zijn er tot op heden bij de betrokken
opsporingsinstanties slechts sporadisch meldingen ontvangen over
hondengevechten. Tot op heden heeft geen van deze schaarse meldingen een
verdachte opgeleverd die aan een bewijsbaar strafbaar feit kon worden gekoppeld.
Het OM heeft in de afgelopen 5 jaar dan ook geen enkele persoon vervolgd op
grond van overtreding van artikel 61 van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren (GWWD). 

5
Op welke gronden worden straffen opgelegd aan personen die deelnemen aan

hondengevechten of deze gevechten organiseren?

Op grond van artikel 61 GWWD is het verboden om dierengevechten te
organiseren of dieren aan dierengevechten te doen deelnemen. Artikel 122 van
dezelfde wet verbindt hieraan een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaar of een
geldboete van de vierde categorie.

6
Welke prioriteit wordt er gegeven aan het opsporen en vervolgen van personen die
zich schuldig maken aan hondengevechten? Kunt u dit toelichten?

Gezien de omstandigheid dat er slechts sporadisch meldingen worden ontvangen
van dierengevechten is er momenteel geen aanleiding om ten aanzien hiervan een
actief opsporingsbeleid te voeren. Zodra de opsporingsinstanties meldingen
ontvangen van hondengevechten, zullen deze in beginsel worden onderzocht door
de LID of de politie.

7
Deelt u de mening dat er naar alle waarschijnlijkheid een verband bestaat tussen
het couperen van honden en de hondengevechten? Zo ja, wat wordt er met deze
informatie gedaan? Zo neen, waar baseert u zich op als u meent dat een dergelijk
verband niet bestaat?

De mensen die hun hond laten couperen en bereid zijn voor deze in Nederland
verboden ingreep naar het buitenland te reizen, doen dit vaak omwille van het
uiterlijk van de hond. Er zijn geen aanwijzingen dat deze gecoupeerde honden
vervolgens worden ingezet voor hondengevechten.

8
Bent u bereid om het houden van honden die in het buitenland zijn gecoupeerd te
verbieden? Zo nee, waarom niet?

Ik ben niet voor een verbod op het houden van, al dan niet in het buitenland,
gecoupeerde honden. Zoals ik bij de beantwoording van uw vragen van 19
februari 2010 over het couperen van honden heb aangegeven, zou bij een
houdverbod het bezit van honden met gecoupeerde oren een duurdelict opleveren,
waaraan door de overtreder, zelfs al zou hij dat willen, niet zo maar een eind zou
kunnen worden gemaakt. 
Daarvoor zou hij zijn hond of moeten verkopen – hetgeen bij een verbod welhaast
onmogelijk zal zijn- of moeten doden. Dit laatste is uiteraard niet de bedoeling van
het coupeerverbod.
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Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen 14 oktober 2010)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 17

1
Hebt u kennisgenomen van de twee resusapen die in het bezit zijn van Circus
Renz Berlin zonder dat hiervoor een ontheffing is afgegeven?

Ja.

2
Hoe lang verblijven deze apen al in Nederland?

De apen verblijven nu een jaar in Nederland.

3
Acht u het toelaatbaar dat deze apen zonder vergunning door Circus Renz
Berlin in Nederland worden gebruikt? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de
Flora- en faunawet, die het handelen in, vervoeren van of onder zich hebben
van beschermde inheemse diersoorten expliciet verbiedt? Zo nee, waarom zijn
er nog geen maatregelen genomen tegen dit strafbare feit, zoals het in beslag
nemen van de apen? 

5
Bent u van plan de ingediende aanvraag voor een vergunning voor de apen
van Circus Renz Berlin te honoreren? Zo ja, hoe verhoudt het verlenen van
een vergunning zich met uw uitspraak dat: “dieren die uit het wild worden
verworven, niet meer zouden moeten worden gebruikt in circussen”?1

1   Kamerstuk 28286, nr. 311

De resusaap (Macaca mulatta) is als soort opgenomen in bijlage B van de
Europese verordening tot uitvoering van het CITES Overeenkomst. Daarom is
de aap aangewezen als beschermde uitheemse diersoort op grond van artikel 4
van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en
faunawet. De Flora- en faunawet, met inbegrip van het bezitsverbod in artikel
13, is derhalve van toepassing. In Nederland is het bezit van primaten
ongeacht herkomst verboden, tenzij op grond van artikel 75 van de Flora- en
faunawet ontheffing wordt verleend. 
De ontheffingsaanvraag van Circus Renz Berin wordt momenteel behandeld.
Overigens zijn de resusapen in Circus Renz Berlin niet uit het wild afkomstig.
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Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen 14 oktober 2010)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 17

1
Hebt u kennisgenomen van de twee resusapen die in het bezit zijn van Circus
Renz Berlin zonder dat hiervoor een ontheffing is afgegeven?

Ja.

2
Hoe lang verblijven deze apen al in Nederland?

De apen verblijven nu een jaar in Nederland.

3
Acht u het toelaatbaar dat deze apen zonder vergunning door Circus Renz
Berlin in Nederland worden gebruikt? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de
Flora- en faunawet, die het handelen in, vervoeren van of onder zich hebben
van beschermde inheemse diersoorten expliciet verbiedt? Zo nee, waarom zijn
er nog geen maatregelen genomen tegen dit strafbare feit, zoals het in beslag
nemen van de apen? 

5
Bent u van plan de ingediende aanvraag voor een vergunning voor de apen
van Circus Renz Berlin te honoreren? Zo ja, hoe verhoudt het verlenen van
een vergunning zich met uw uitspraak dat: “dieren die uit het wild worden
verworven, niet meer zouden moeten worden gebruikt in circussen”?1

1   Kamerstuk 28286, nr. 311

De resusaap (Macaca mulatta) is als soort opgenomen in bijlage B van de
Europese verordening tot uitvoering van het CITES Overeenkomst. Daarom is
de aap aangewezen als beschermde uitheemse diersoort op grond van artikel 4
van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en
faunawet. De Flora- en faunawet, met inbegrip van het bezitsverbod in artikel
13, is derhalve van toepassing. In Nederland is het bezit van primaten
ongeacht herkomst verboden, tenzij op grond van artikel 75 van de Flora- en
faunawet ontheffing wordt verleend. 
De ontheffingsaanvraag van Circus Renz Berin wordt momenteel behandeld.
Overigens zijn de resusapen in Circus Renz Berlin niet uit het wild afkomstig.

4
Bent u bekend met het aanbod van Wilde Dieren de Tent Uit aan de Algemene
Inspectiedienst om deze te ondersteunen bij het herplaatsen van de resusapen
in een meer natuurlijke leefomgeving?

Nee, ik heb dit aanbod niet ontvangen. 

6
Welke sancties kunnen aan Circus Renz Berlin worden opgelegd voor het
illegaal houden van resusapen?
Het zonder ontheffing houden van resusapen is in strijd met artikel 13 van de
Flora- en faunawet. Overtredingen van dit artikel kunnen worden bestraft met
een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een
geldboete van de vijfde categorie, ingevolge artikel 1a, onderdeel 1°, van de
wet op de economische delicten.

7
Wat is de voortgang met betrekking tot de door u aangekondigde regelgeving
voor circusdieren en uw toezegging om te pleiten voor een Europees verbod
op het gebruik van in het wild gevangen dieren in circussen? 2

2   Voortgangsrapportage nota dierenwelzijn 2009, hoofdstuk 10

Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 27 juli 20093 werk ik aan
regelgeving.  Ik heb in Europees verband aandacht gevraagd voor dieren in
circussen. Dit jaar loopt het oude EU-actieplan voor dierenwelzijn af. Eind
2011 wordt het nieuwe EU-actieplan voor dierenwelzijn 2011-2015
vastgesteld. De Europese Commissie heeft aangegeven dat circusdieren de
aandacht hebben van de Commissie en dat zij in het kader van de evaluatie
van het oude actieplan en de voorbereidingen op het nieuwe actiepan aandacht
zal besteden aan de vraag of een beleid voor circusdieren op Europees niveau
gewenst is.

3   Kamerstukken II 2008/09, 28286, nr. 311
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674 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de plannen voor een 
«tijdelijke dierentuin» in Hoogeveen (ingezonden 1 november 2010). 

Antwoord van staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie) (ontvangen 2 december 2010). 

Vraag 1, 2, 3, 4, 8, 13
Is het u bekend dat een dienstverlenend bedrijf in Hoogeveen een «dierentuin 
voor één dag» wil organiseren1 waarbij dieren uit heel Europa worden 
aangevoerd? 
Is het waar dat het bij nader inzien niet om circusdieren zou gaan, maar om 
dieren die van «particuliere eigenaren worden geleend», zoals een woord-
voerder van de organisatie beweert?2 

Heeft u zicht op de diersoorten die naar Hoogeveen zullen worden vervoerd 
voor dit evenement? Kunt u bevestigen dat het om wilde dieren gaat zoals 
olifanten? Welke particulieren in Europa zouden dergelijke dieren in bezit 
kunnen hebben? 
Is het waar dat de gemeente Hoogeveen een vergunning heeft verleend voor 
het aanvoeren van wilde dieren, al dan niet afkomstig uit circussen, voor deze 
«dierentuin voor een dag»? Zo ja, hoe beoordeelt u deze beslissing, gelet op 
de ernstige aantasting van het welzijn van wilde dieren die in circussen 
worden gebruikt dan wel door particulieren worden gehouden? 
Acht u het verantwoord om kinderen rondjes te laten rijden op olifanten? Zo 
ja, kunt u toelichten waarom? 
Bent u bereid gemeenten te wijzen op de welzijnsproblemen met wilde dieren 
in circussen en hen op te roepen terughoudend te zijn met het verlenen van 
vergunningen, in elk geval tot de welzijnsregels van kracht zijn? 

Antwoord 1, 2, 3, 4, 8, 13
Het welzijn van dieren is geregeld in het kader van de Gezondheids- en 
welzijnswet voor dieren. Gemeenten hebben een eigen bevoegdheid om 
evenementen wel of niet toe te staan en passende maatregelen te nemen om 
het evenement in goede banen te leiden. Het evenement heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Voorzover mij bekend van de gemeente Hoogeveen en de 

1 http://www.nu.nl/binnenland/2361782/hoogeveen-steunt-noodlijdend-park-emmen.html, 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/nieuws-detail?NewsID=52991

2 http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/53011/geen-circusdieren-bij-dierentuin-hoogeveen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 1



293

organisator waren de dieren niet afkomstig van circussen, maar afkomstig uit 
privébezit en gewend aan mensen. Er was één olifant van een Duitse 
particulier, waarop kinderen niet konden rijden. Voor de opening van de dag 
heeft wel de directeur van het organiserend bureau op de olifant gezeten. 
Verder waren er onder meer alpaca’s, een kameel, emoes, een kangoeroe, 
pony’s, schapen, eenden, cavia’s. 

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten welke regels van toepassing zijn op het gebruik van wilde 
dieren uit circussen en het gebruik van wilde dieren die door particulieren 
worden gehouden? Mogen particulieren die wilde dieren in hun bezit hebben 
deze dieren zomaar exploiteren of verhuren in Nederland? 

Antwoord 5
Op het houden van dieren, ook van dieren die van nature in het wild 
voorkomen, is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. 
Daarin is onder meer een verbod op dierenmishandeling en -verwaarlozing 
opgenomen. Op beschermde diersoorten is ook de Flora- en faunawet van 
toepassing. Deze wet geeft uitvoering aan de CITES-regelgeving, en 
implementeert de Habitat- en Vogelrichtlijn. Afhankelijk van de soort, 
herkomst en doel, is exploitatie of verhuur mogelijk. 
Voor een uitgebreide uiteenzetting van de regelgeving verwijs ik u naar de 
brief van mijn voorganger over het beleid voor circusdieren (Kamerstukken 
2008/09, 28 286, nr. 311). 

Vraag 6
Welke rol speelt u bij de vergunningverlening voor een dergelijk evenement 
met wilde dieren? Wordt er onderscheid gemaakt naar het gebruik van wilde 
dieren uit circussen en wilde dieren die door particulieren zouden worden 
gehouden of door bedrijven worden verhuurd? 

Antwoord 6
Mijn rol is afhankelijk van de gehouden soort, de herkomst van deze soort en 
de wijze waarop deze wilde dieren gehouden worden. Deze factoren bepalen 
of een vergunning of ontheffing van de Flora- en faunawet nodig is. 
Onafhankelijk hiervan geldt voor alle gehouden dieren de Gezonds- en 
welzijnswet voor dieren. 

Vraag 7
Acht u het toelaatbaar dat olifanten worden gebruikt, terwijl u de conclusie 
heeft onderschreven dat de intrinsieke waarde van wilde dieren in circussen, 
met name die van olifanten, in het geding is?3 

Antwoord 7
In dit geval werd er één olifant getoond die uit een privécollectie afkomstig is. 
De olifant verblijft niet in een circus en tijdens het evenement was er geen 
sprake van een circusoptreden. 

Vraag 9
Hoe verhoudt het organiseren van een «dierentuin» voor één dag zich tot de 
artikelen 4 tot en met 13 van het Dierentuinenbesluit? 

Antwoord 9
Een dierentuin is een permanente inrichting. De «dierentuin voor één dag» 
valt dan ook niet onder de definitie. 

Vraag 10
Kunt u uiteenzetten hoe het verbod op het exploiteren van een dierentuin 
zonder vergunning wordt gehandhaafd? 

3 Kamerbrief van de minister van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 27 juli 2007.
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1208
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over jacht
op landelijke vrijgestelde
schadesoorten. (Ingezonden 5 januari
2010)

1
Is het waar dat provincies niet de
bevoegdheid hebben om een tijdelijk
jachtverbod af te kondigen op de
landelijke vrijgestelde
schadesoorten? Zo ja, waarom
hebben provincies deze bevoegdheid
niet?

2
Deelt u de mening dat provincies
deze bevoegdheid wel zouden
moeten hebben omdat
weersomstandigheden lokaal sterk
kunnen verschillen?

3
Bent u bereid gedurende het strenge
winterweer een verbod op de jacht af
te kondigen op de Canadese gans,
houtduif, kauw, konijn, vos en de
zwarte kraai, omdat dieren het onder
deze omstandigheden al zwaar
genoeg hebben? Zo ja, op welke
termijn en wijze? Zo nee, waarom
niet?

4
Bent u bereid deze vragen zo spoedig
mogelijk te beantwoorden gelet op de
actuele weerssituatie, in elk geval
vóór 11 januari a.s?

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
12 januari 2010)

1 en 2
De soorten die op de landelijke
vrijstellingslijst staan, veroorzaken in
het gehele land schade. Derhalve
behoort het tot mijn bevoegdheid
handelingen (waaronder doden en
verontrusten) ten aanzien van deze
soorten te beperken. Soorten die in
delen van het land schade aanrichten
staan op de provinciale lijst en ten
aanzien van die soorten zijn de
provincies bevoegd handelingen te
beperken. Zie tevens mijn eerdere
beantwoording op Kamervragen over
sluiting van de jacht1.

3
Ik vertrouw erop dat jagers,
wildbeheereenheden,
faunabeheereenheden en
terreinbeherende organisaties hun
verantwoordelijkheid nemen en in
omstandigheden als deze
terughoudend optreden om zo de
rust voor de overige dieren in het
landelijk gebied zoveel mogelijk te
bewaren. In dat verband wijs ik op de
weidelijkheidsregels voor jagers, die
met zich brengen dat zij onder deze
omstandigheden terughoudend
zullen zijn met het afschieten van
dieren.

Een verbod acht ik in dat licht
overbodig, en bovendien ook
onwenselijk. Immers, ook in deze
winterse omstandigheden kan beheer
en schadebestrijding ten aanzien van
de soorten op deze landelijke
vrijstellingslijst nodig zijn.

4
Ja.

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009/2010,
2009Z25185.
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Antwoord 10
De nVWA controleert dierentuinen, handelaren en houders van dieren. De 
nVWA treedt op naar aanleiding van meldingen en verzoeken van de Dienst 
Regelingen. Bij deze controles worden incidenteel vergunningplichtige 
inrichtingen zonder vergunning opgemerkt. 

Vraag 11
Is het u bekend dat circussen in Nederland, om reclame te maken, optochten 
organiseren met wilde dieren4? Vallen deze optochten onder het verbod op 
het exploiteren van een dierentuin zonder vergunning? 

Antwoord 11
Ja, dat is mij bekend. Het Dierentuinenbesluit ziet niet op circussen. 

Vraag 12
Kunt u aangeven wanneer de toegezegde regelgeving over het welzijn 
omtrent dieren in circussen naar de Kamer wordt gestuurd? 

Antwoord 12
Ik zal u op korte termijn op de hoogte stellen over mijn besluitvorming ten 
aanzien van de circusregelgeving.

4 http://www.brabantscentrum.nl/nieuws/1038_olifant.htm
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1386
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD)
aan de minister van Buitenlandse
Zaken over de aanvaring van een
schip van Sea Shepherd
Conservation Society door Japanse
walvisvaarders. (Ingezonden
15 januari 2010)

1
Bent u op de hoogte van de
aanvaring van het schip «Ady Gil»
van de Sea Shepherd Conservation
Society door de Japanse
walvisvaarder «Shonan Maru II», die
heeft plaatsgevonden in de Arctische
wateren op 5 januari jongstleden?

2
Kent u de beelden die zowel door Sea
Shepherd als de Japanse
walvisvaarders zelf gemaakt zijn?1

3
Hoe beoordeelt u dit incident waarbij
een schip van natuuractivisten
kennelijk tijdens een rustig moment
werd overvaren door Japanse
walvisjagers, waardoor het schip
zwaar werd beschadigd en
uiteindelijk zelfs gezonken is?

4
Bent u bekend met het feit dat er
tijdens de aanvaring een Nederlandse
staatsburger en een Nieuw-Zeelandse
activist, die in het bezit is van een
Nederlands paspoort, aan boord

waren van de Ady Gil? Welke
verantwoordelijkheid voelt u voor
deze activisten met een Nederlands
paspoort?

5
Is het waar dat Nederland onder het
ILC Draft Articles on Diplomatic
Protection (2006)2 een andere staat
aansprakelijk kan stellen wanneer die
staat een «internationally wrongful
act» (een schending van
internationaal recht) heeft begaan
jegens een Nederlandse onderdaan?

6
Bent u bereid een (strafrechtelijk)
onderzoek uit te voeren naar de
precieze toedracht van dit incident
van 5 januari jongstleden? Zo ja, op
welke termijn en welke wijze? Zo nee,
bent u bereid zich aan te sluiten bij
het onderzoek dat Australië en
Nieuw-Zeeland uitvoeren naar dit
incident?

7
Bent u bereid tot het uitvoeren van
een breed onderzoek naar de
handelswijze van de Japanse
walvisvloot naar aanleiding van de
incidenten van 17 december en van
5 januari jongstleden, en hierin ook te
betrekken de vraag of Japan zich aan
de internationale verdragen houdt ter
bescherming van de walvis en de
veiligheid op zee? Zo ja, op welke
termijn en welke wijze? Zo nee,
waarom niet?

8
Bent u bereid uw ongenoegen over
het gedrag van de betrokken
gezagvoerders en bemanning
kenbaar te maken aan de Japanse
regering? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
bent u bereid uw pleidooi ditmaal
kracht bij te zetten door te wijzen op
de mogelijkheid dat Nederland
handelssancties zou kunnen
opleggen wanneer schepen onder
Japanse vlag Nederlandse
staatsburgers in gevaar blijven
brengen? Zo nee, waarom niet?

9
Bent u bereid de Japanse regering te
vragen de gezagvoerder en
bemanning van de Shonan Maru II
aan te klagen? Zo ja, op welke
termijn? Zo nee, waarom niet?

10
Bent u bekend met het bericht dat in
Japan actievoerders van Greenpeace
zijn opgepakt die de illegale
walvisjacht aan de kaak wilden stellen
en dat hen wellicht zelfs een
gevangenisstraf van een jaar boven
het hoofd hangt? Bent u bereid Japan
vragen te stellen over de zorgelijke
toestand waarin de genoemde
actievoerders zich bevinden?

11
Deelt u de zorgen over de
rechtspositie van milieu- en
natuuractivisten in Japan? Zo ja, bent
u bereid deze zorgen namens
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Nederland kenbaar te maken aan de
Japanse regering? Zo ja, op welke
termijn? Zo nee, waarom eigenlijk
niet?

1 YouTube: «Space-age powerboat destroyed
in Japan whaling clash»
http://www.youtube.com/watch?v=
RMnO7fR6wzM&NR=1&feature=fvwp
YouTube: «Ady Gil rammed by Shonan Maru
No. 2, view from MV Bob Barker»
http://www.youtube.com/
watch?v=Bbuq0YEIPNU
NOS, 6 januari 2010: «Walvisvaarder botst op
milieuschip»
http://nos.nl/artikel/127152-walvisvaarder-
botst-op-milieuschip.html
Indybay, 8 januari 2010: «Video: Last Moments
aboard Ady Gil before rammed by Japanese
whaling ship»
http://www.indybay.org/newsitems/2010/
01/08/18634756.php
2 International Law Commission United
Nations 2006, Official Records of the General
Assembly, Sixty-first session, supplement
N°. 10 (A/61/10).

Antwoord

Antwoord van minister Verhagen
(Buitenlandse Zaken) (ontvangen
26 januari 2010)

1
Ja.

2
Ja.

3
Ik ben geschokt over de beelden van
de aanvaring van de «Ady Gil» van de
Sea Shepherd Conservation Society
en het Japanse schip «Shonan Maru
No. 2».
Het nader technisch maritiem
onderzoek naar het incident dat
Nieuw-Zeeland en Australië
verrichten zal wellicht duidelijkheid
verschaffen over welk schip
verantwoordelijk moet worden
geacht voor de aanvaring. Een
oordeel over de schuldvraag moet ik
derhalve aan de technische experts
overlaten.
Dit neemt niet weg dat ik in mijn
standpunt gesterkt ben dat hoe
verschillend ook gedacht wordt over
de walvisvangst of over de
legitimiteit van protestacties daar
tegen, gevaarlijke of gewelddadige
acties niet mogen worden
getolereerd, noch van de
walvisvaarders, noch van de
demonstranten. Onder geen enkele
voorwaarde mogen mensenlevens op
het spel komen te staan. Het is juist
tegen die achtergrond dat mijn
collega’s van Nieuw-Zeeland,

Australië en ik begin december 2009
de aan de Kamer bekende
gemeenschappelijke verklaring
hebben afgelegd.

4
Van het Australische Rescue
Coordination Centre van het
Australian Maritime Safety Authority
is een fax ontvangen waarin werd
bericht dat na de aanvaring 6
opvarenden van de «Ady Gil» waren
opgevangen door de «Bob Barker»
van de Sea Shepherd Conservation
Society en dat er géén gewonden
waren.
Van de zes opvarenden beschikten er
vijf over een Nieuw-Zeelands
paspoort. Eén van hen beschikt ook
over een Australisch paspoort. De
zesde opvarende, dhr. De Groot,
beschikt over een Nederlands
paspoort. Over een Nieuw-Zeelandse
activist die ook zou beschikken over
een Nederlands paspoort is niets
bekend.
Nederlanders die, ongewild en
ongedacht, in de problemen komen
kunnen rekenen op bijstand door het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik
teken hierbij aan dat vrijwilligers van
Sea Shepherd een «Volunteer Waiver
of Liability» moeten ondertekenen
waarin zij Sea Shepherd vrijwaren
van elke verantwoordelijkheid of
(financiële) compensatie. In deze
waiver onderschrijft de vrijwilliger
eveneens onder meer dat de
activiteiten van Sea Shepherd
inherent gevaarlijk zijn en niet veilig
gemaakt kunnen worden, alsmede
dat hij of zij bereid is «... to put myself
in personal danger.»

5
Dat is waar, maar wel geldt dan dat
de betreffende Nederlandse
onderdaan eerst alle nationale
rechtsmiddelen van – in dit geval –
Japan moet hebben uitgeput. Pas als
dat is gebeurd, en als sprake is –
zoals geformuleerd in artikel 1 van de
genoemde Draft Articles – van een
«injury caused by an internationally
wrongful act», heeft Nederland de
mogelijkheid diplomatieke
bescherming uit te oefenen.

6
De regering kan geen strafrechtelijk
onderzoek uitvoeren. Dat is
voorbehouden aan het Openbaar
Ministerie.
Sea Shepherd Conservation Society
Nederland heeft op 8 januari dit jaar
aangifte gedaan van zeeroof door
de schipper en overige

bemanningsleden van de «Shonan
Maru No. 2» bij het Functioneel
Parket te Amsterdam van het
Openbaar Ministerie. Op 12 januari jl.
is een aanvulling op de aangifte
toegezonden. Hoe door het Openbaar
Ministerie zal worden gereageerd op
de aangifte is thans nog niet bekend.
Voorts heb ik begrepen dat op
14 januari jl. de Sea Shepherd
Conservation Society aangifte heeft
gedaan bij de Nieuw-Zeelandse
politie van poging tot moord door de
kapitein van het Japanse schip.
Nieuw-Zeeland en Australië
verrichten nader technisch maritiem
onderzoek naar het incident.
Nieuw-Zeeland zal afhankelijk van de
uitkomsten hiervan bezien of het
strafrechtelijke traject zal worden
ingeslagen.
Vanwege de Nieuw-Zeelandse vlag
van de «Ady Gil» bestaat er geen
verantwoordelijkheid of noodzaak
voor Nederland onderzoek te doen
naar het incident, of om zich aan te
sluiten bij het onderzoek van
Nieuw-Zeeland en Australië.

7
Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft de Sea Shepherd
Conservation Society om nadere
informatie verzocht betreffende het
incident van 17 december 2009. Ook
bij de Japanse autoriteiten is via
diplomatieke kanalen dit verzoek
neergelegd.
Zoals aangegeven verrichten
Nieuw-Zeeland en Australië nader
onderzoek naar het incident van
5 januari jl.
In de vraag een breed onderzoek in te
stellen naar de handelswijze van de
Japanse walvisvloot ligt besloten de
vooronderstelling dat de Japanse
schepen de schuld dragen voor de
incidenten van 17 december en
5 januari jl. Die vooronderstelling is
evenwel prematuur in het licht van
het Australisch / Nieuw- Zeelandse
onderzoek en de uitstaande
verzoeken om nadere informatie.

8 en 9
Onder verwijzing naar het gestelde in
het antwoord op vraag 7 betreffende
de schuldvraag geldt dat de «Ady
Gil» voer onder de vlag van
Nieuw-Zeeland. Het is derhalve aan
de vlaggenstaat van de «Ady Gil»
eventuele vervolgstappen te nemen
en niet aan Nederland.

10
Ja, ik ben bekend met de arrestatie
van twee Japanse medewerkers van
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Greenpeace in Japan. Ik merk daarbij
op dat naar aanleiding van vragen
hierover van Greenpeace Nederland
in juli 2008, ik hen heb doen weten
dat ik de gevoelens van Greenpeace
Nederland over deze arrestatie
onderken. Tevens heb ik gewezen op
het Nederlandse beleid dat
voorschrijft dat het zich in beginsel
niet bemoeit met de interne
rechtsgang in andere landen. Dat
betekent dat Nederland zich onthoudt
van een oordeel ten aanzien van de
rechtmatigheid van de arrestatie van
de twee Japanse Greenpeace
medewerkers, mede daar het geen
Nederlandse onderdanen betreft
waaraan consulaire bijstand kan
worden gegeven.
De EU en Nederland voeren met
Japan een dialoog op het gebied van
mensenrechten. De EU, Nederland en
Japan delen in beginsel dezelfde
waarden ten aanzien van het
beschermen en bevorderen van
mensenrechten, waarbij het
handhaven van de doodstraf in Japan
een grote uitzondering is.
Daarnaast bestaat een aantal punten
van zorg, waaronder algemene
detentieomstandigheden in Japanse
gevangenissen en
verhoorprocedures. In de context van
deze dialoog zal bij de aanstaande
consultaties met Japan ook ruimte
zijn voor de bespreking van de positie
van de Greenpeace medewerkers.
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1555
Vragen van de leden Thieme en
Ouwehand (beiden PvdD) aan de
minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en de
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken over het niet naleven van de
Vogelrichtlijn door Malta.
(Ingezonden 20 januari 2010)

1
Bent u ervan op de hoogte dat voor
honderdduizenden trekvogels de
dood wacht op Malta?1

2
Is het waar dat Malta al jaren de
Europese Vogelrichtlijn schendt via
het toestaan van de voorjaarsjacht op
trekvogels? Zo nee, in welke zin
berust dit bericht op onjuiste
informatie?

3
Kunt u uiteenzetten of de Europese
Commissie Malta heeft aangesproken
op het niet naleven van de
Vogelrichtlijn, en of er een
inbreukprocedure wordt overwogen
of reeds gestart is? Zo ja, wat is het
verdere verloop hiervan? Zo nee,
bent u bereid op een
inbreukprocedure aan te dringen bij
de Europese Commissie?

4
Bent u bereid uw ambtsgenoot in
Malta om opheldering te vragen over
de schending van de Europese
Vogelrichtlijn? Zo ja, op welke termijn
en wijze? Zo nee, waarom niet?

5
Deelt u de mening dat het
onaanvaardbaar is wanneer een
Europese lidstaat de Europese
Vogelrichtlijn willens en wetens
schendt? Zo ja, welke conclusies
verbindt u hieraan? Zo nee, waarom
niet?

6
Kun u toelichten of er andere
EU-landen zijn die de Vogelrichtlijn
schenden via het toestaan van de
jacht op trekvogels? Zo ja, welke? Zo
nee, deelt u de mening dat Europese
burgers er recht op hebben te weten
of EU-regels in de gehele Europese
Unie gerespecteerd worden?

1 Vroege Vogels, 17 januari 2010:
«Honderdduizenden trekvogels wacht de dood
op Malta»
http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.
131.0.html?&no_cache=1& tx_ttnews%5Btt_
news%5D=352008

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken (ontvangen 9 februari 2010)

1
Ik ken het aangehaalde bericht.

2 en 3
De Europese Commissie heeft de
voorjaarsjacht op de Kwartel en de
Tortel op Malta aanhangig gemaakt
bij het Europese Hof van Justitie.
Dit heeft geresulteerd in een

Hofuitspraak (nummer C-76/08) van
10 september 2009.
Hierin wordt uitgesproken dat Malta
met het toestaan van de genoemde
voorjaarsjacht in strijd met de
Vogelrichtlijn handelt. Het is nu aan
Malta om het arrest van het Hof het
komende seizoen ten uitvoer te
leggen.

4 en 5
De Europese Commissie ziet toe op
de naleving van de Europese
wetgeving. Zij volgt ook de
tenuitvoerlegging van arresten van
het Europese Hof van Justitie.
Uiteraard dienen lidstaten zich aan de
Europese wetgeving te houden.

6
Of ook andere landen op deze wijze
de Vogelrichtlijn schenden, is mij niet
bekend. Wanneer het Europese Hof
van Justitie uitspraken doet over de
schending van Europese wetgeving
door lidstaten is deze informatie
openbaar en dus voor alle Europese
burgers toegankelijk.
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1858
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Verkeer en
Waterstaat en van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit over het
verstoffen van een
verkeersveiligheidrapport.
(Ingezonden 29 januari 2010)

1
Kent u het bericht «Rapport veiligheid
verkeer verstoft»1 waarin staat dat de
provincie Zeeland het rapport
«Handboekaanzet valwildmethodiek»
tot nu toe negeert?

2
Kent u het rapport «Handboekaanzet
valwildmethodiek» van 7 november
2008?

3
Deelt u de mening dat de provincie,
bij het overgaan tot zowel een
ontheffingsverlening als een
afschafvergunning voor de
damherten in de natuurgebieden op
19 december 2008, ten onrechte het
«Handboekaanzet valwildmethodiek»
buiten beschouwing heeft gelaten?
Zo nee, waarom niet?

4
Kunt u aangeven waarom u in uw
beantwoording van 27 januari 2009
van mijn vragen over
verkeersveiligheidmaatregelen op de
Kop van Schouwen2 refereert aan het
Alterra rapport 1142 uit 2005 en niet

aan het veel recentere en meer
toegespitste rapport
«Handboekaanzet valwildmethodiek»
van 7 november 2008?

5
Gelet op de maatregelen die de
provincie Zeeland zou hebben
genomen, zoals weergegeven in uw
beantwoording van 27 januari 20092,
en gelet op de belangrijkste
aanbeveling uit het rapport
«Handboekaanzet valwildmethodiek»
die luidt dat voorkomen moet worden
dat de dieren uit hun leefgebied
treden: Waarom zijn de aanbevolen
maatregelen (zoals elektronische
detectie, snelheidsverlaging,
wildroosters enrasters) niet
genomen?

6
Bent u van mening dat het besluit van
de provincie Zeeland d.d.
17 december 2009 en 7 januari 2010
tot ontheffingsverlening voor afschot
zorgvuldig is genomen, nu het
rapport «Handboekaanzet
valwildmethodiek» niet bij de
besluitvorming is betrokken? Deelt u
de mening dat er niet tot deze twee
besluiten had mogen worden
overgegaan alvorens het rapport was
besproken en geïmplementeerd?

7
Deelt u de mening van een
woordvoerder van het Waterschap in
het bericht in de PZC dat er
aanvullend onderzoek ten aanzien

van de wild aanrijdingen nodig is
naar aanleiding van het rapport
««Handboekaanzet
valwildmethodiek»? Is het aanvullend
onderzoek ten aanzien van
aanrijdingen met wild waar in het
bericht over wordt gesproken
inmiddels gestart? Zo ja, wanneer zijn
hiervan de eerste resultaten
beschikbaar? Zo neen, waarom niet?

8
Deelt u de mening, dat, indien er
nader onderzoek nodig was, er geen
grond is om tot een ontheffing en
afschotvergunning te komen voor de
duur van vijf jaar? Zo ja, bent u bereid
om de provincie aan te spreken op de
onredelijk lange ontheffingsverlening
en in overweging te geven dat de
ontheffing en de afschotvergunning
voor de duur van vijf jaar ongedaan
gemaakt worden? Zo nee, waarom
niet?

9
Hoeveel aanrijdingen met damherten
zijn er geweest in 2007, 2008 en 2009?
Is het waar dat er door gebrekkige
registratie van ongevallen met
damherten en reeën niet duidelijk is
waar exact de aanrijdingen
plaatsvinden? Door wie worden de
aanrijdingen geregistreerd? Deelt u
de mening dat een landelijke
registratie van het aantal
wildaanrijdingen door een
onafhankelijke partij gewenst zou
zijn? Zo ja, bent u bereid hiertoe actie
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te ondernemen? Zo nee, waarom
niet?

10
Deelt u de mening dat de registratie
van aangereden wilde dieren ter vrije
beschikking zou moeten komen van
leveranciers van
auto-navigatiesystemen, zodat de
systemen kunnen waarschuwen op
plaatsen met verhoogd
aanrijdingsrisico? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, op welke termijn en wijze
wilt u het vrijgeven van dergelijke
gegevens realiseren?

11
Bent u bereid om met de provincie
Zeeland in overleg te treden om zo
spoedig mogelijk de aanbevelingen
uit het rapport, zoals rasters en
detectie langs de wegen nabij het
natuurgebied, te implementeren? Zo
ja, op welke termijn? Zo nee, waarom
niet?

1 PZC, 27 januari 2010
http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/
6150430/Rapport-veiligheid-verkeer-
verstoft.ece
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2007–2008, nr. 3213.

Antwoord

Antwoord van minister Eurlings
(Verkeer en Waterstaat), mede
namens de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
(ontvangen 10 maart 2010)

1 en 2
Ja, ik ben met beide bekend.

3
Nee, ik weet niet waaruit wordt
opgemaakt dat het handboek buiten
beschouwing is gelaten. De provincie
Zeeland heeft gerapporteerd dat de
inhoud van het rapport is
meegenomen in het proces van
ontheffingverlening inzake de Flora-
en Faunawet. Het is primair de
verantwoordelijkheid van
Gedeputeerde Staten om te bepalen
welke kennis zij benutten voor hun
faunabeheer en de maatregelen die
zij nemen ten aanzien van de
verkeersveiligheid. De Provincie heeft
tevens aangegeven dat bij het
opstellen van het Faunabeheerplan
rekening is gehouden met de inhoud
van het rapport Handboekaanzet tot
valwildmethodiek. Het
Faunabeheerplan is de basis voor
ontheffingverlening.

4 en 5
Het Alterra rapport is een uitvoerige
beschrijving van verschillende
beheeraspecten met betrekking tot
damherten op de Kop van Schouwen.
Het rapport «Handboekaanzet
valwildmethodiek» gaat over het
nemen van maatregelen om te
voorkomen dat dieren worden
aangereden. Om die reden vond ik
het, gelet op de aard van de vragen,
relevant naar het Alterra rapport te
verwijzen.1

6
Het bevoegd gezag is
verantwoordelijk voor een
zorgvuldige afweging. Ik heb
begrepen dat er tegen het besluit van
Gedeputeerde Staten van Zeeland
bezwaren zijn ingediend, waaronder
bezwaren van de Partij voor de
Dieren. Derhalve wil ik niet
vooruitlopen op de heroverweging
die in dit kader plaatsvindt.

7
Er is naar de mening van het
waterschap geen sprake geweest van
de noodzaak voor aanvullend
onderzoek.

8
Zonder in de verantwoordelijkheid
van de provincie te treden heeft de
provincie mij geïnformeerd dat de
duur van de ontheffingsverlening
verband houdt met de looptijd van
het faunabeheerplan.

9
Uit gegevens van de
Faunabeheereenheid blijkt dat er de
volgende aanrijdingen hebben plaats
gevonden2 In 2007 één damhert en
zeven reeën; in 2008 acht damherten
en zestien reeën en in 2009 één
damhert en vijf reeën. De wijze van
registratie is afdoende vanuit het
oogpunt van verkeersveiligheid.
Aanrijdingen worden geregistreerd
door de politie, wegbeheerder en de
Faunabeheereenheid.

10
Het is aan de provincies en de
leveranciers van
autonavigatiesystemen om te bezien
of er behoefte bestaat aan een
dergelijke manier van
informatieverstrekking.

11
Nee, ik zie daartoe geen reden. Er
bestaat regulier overleg tussen de

partijen, betrokken bij het
Meerjarenprogramma Ontsnippering,
waarin kennis en ervaring worden
uitgewisseld. In dit programma
worden knelpunten tussen
rijksinfrastructuur en de Ecologische
Hoofdstructuur in een
gebiedsgerichte aanpak opgelost.

1 TK, vergaderjaar 2008–2009, nr. 1360.
2 Alleen op Schouwen-Duiveland rijksweg.
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1625
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD)
voor de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over een
handelsverbod voor de
blauwvintonijn. (Ingezonden
1 februari 2010)

1
Bent u op de hoogte van het bericht
dat Italië inmiddels voorstander is
van het plaatsen van de
blauwvintonijn op bijlage I van
Convention on International Trade in
Endangered Species (CITES)1, wat
zou betekenen dat de handel in
blauwvintonijn in principe verboden
wordt?

2
Is het waar dat binnen de EU nu
alleen Spanje nog tegen een
plaatsing van blauwvintonijn op
bijlage I van CITES is? Zo ja, volgt er
dan een positief afgestemd
EU-standpunt? Op welke termijn
wordt dat standpunt verwacht?
Zo nee, hoe zit het dan?

3
Kunt u uiteenzetten welke inzet de
Kamer van u mag verwachten om uw
Spaanse ambtgenoot te overtuigen
van de noodzaak de blauwvintonijn
op te nemen in bijlage I van CITES?

4
Hoe beoordeelt u het
meningsverschil tussen

Eurocommissaris Dimas,
verantwoordelijk voor het dossier
biodiversiteit, en Eurocommissaris
Borg van Visserij over de
bescherming van de blauwvintonijn?

5
Kunt u toelichten op welke
wetenschappelijke cijfers
International Commission for the
Conservation of Atlantic Tunas
(ICCAT) zich heeft gebaseerd bij haar
beslissing om vangst op de
blauwvintonijn te blijven toestaan?

6
Welke mogelijkheden ziet u, naast
een mogelijke EU-inzet voor
bescherming van de blauwvintonijn
in CITES-verband, voor een Europees
handelsverbod in blauwvintonijn op
korte termijn? Bent u bereid zich sterk
te maken voor een dergelijk verbod?
Zo nee, waarom niet?

1 FT.com, 26 januari 2010: «Italy backs ban on
bluefin tuna trade»
http://www.ft.com/cms/s/0/74e49540-0a95-
11df-b35f-00144feabdc0.html

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen
16 februari 2010)

1
Ik heb het artikel in de Financial
Times gelezen. Italië heeft na het
verschijnen van het artikel in

EU-verband aangegeven nog geen
definitieve positie ingenomen te
hebben.

2
Nee. Verschillende landen hebben
aangegeven tegen het voorstel te zijn,
danwel nog geen definitief standpunt
te hebben. Een afgestemd standpunt
is begin maart te verwachten.

3
Nederland zet zich in EU-verband in
om de lidstaten te overtuigen dat het
voorstel om blauwvintonijn op bijlage
I van CITES te plaatsen, steun
verdient. De EU zal tijdens de
bijeenkomst van de Conferentie der
Partijen van CITES immers als blok
stemmen.

4
De Europese Commissie heeft
aangegeven dat de nieuwe
Commissie hierover een standpunt
zal innemen.

5
De besluitvorming van ICCAT
over aanpassing van het
meerjarenherstelplan voor
blauwvintonijn is gebaseerd op cijfers
van het wetenschappelijk comité van
ICCAT. Voor blauwvintonijn wordt
door dit wetenschappelijk comité elke
twee jaar een bestandschatting
gedaan. De laatste bestandschatting
dateert uit 2008. Dit jaar zal er weer
een bestandschatting worden
uitgevoerd.
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6
Het CITES-verdrag regelt de
internationale handel in bedreigde
dieren en planten. De plaats voor een
handelsverbod van internationaal
met uitsterven bedreigde diersoorten
is opname in de bijlagen van CITES.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat een
EU-handelsverbod aan de
internationale rechtsregels voldoet.
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1780
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over de
misplaatste grap met een dode vos
op Texel. (Ingezonden 17 februari
2010)

1
Kent u het bericht «Dode vos op Texel
is «misplaatste grap»?1

2
Is het waar dat de gevonden vos
gevangen is met een vangkooi en
vervolgens van korte afstand
doorzeefd is met hagel?

3
Staat de huidige wetgeving toe dat
vossen in de draagtijd worden
gevangen in kooien en van dichtbij
worden afgeschoten met hagel? Zo
ja, deelt u de mening dat een
dergelijk werkwijze als onethisch
moet worden beoordeeld en
verboden zou moeten worden? Zo
nee, bent u van mening dat hier
sprake is van een strafbaar feit?

4
Deelt u de mening dat mensen die
spelen met het idee van het uitzetten
van predatoren in gebieden waar die
nu niet voorkomen, zouden moeten
worden aangepakt? Zo ja, op welke
termijn en wijze? Zo nee, waarom
niet?

5
Deelt u de mening dat de
veronderstelde daders van deze
«misplaatste grap» gezocht moeten
worden in kringen van mensen die
een jachtvergunning c.q.
vuurwapenvergunning bezitten en de
beschikking hebben over
vangkooien? Zo ja, deelt u de mening
dat dit duidt op onverantwoord
gedrag bij mensen die kennelijk het
vertrouwen van de overheid genieten
dat ze verantwoord om kunnen gaan
met vuurwapens? Zo nee, heeft u
enig ander vermoeden van de kring
waarin de daders gezocht moeten
worden?

6
Kunt u uiteenzetten wat gedaan is of
wordt om de daders van deze
«misplaatste grap» op te sporen?

1 AGD.nl, 16 februari 2010
http://www.agd.nl/1095222/Nieuws/Artikel/
Dode-vos-op-Texel-is-misplaatste-grap.htm

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen 4 maart
2010)

1
Ja.

2
Ik maak uit het door u aangehaalde
krantenartikel op dat de vos

vermoedelijk is gevangen en
vervolgens van dichtbij
doodgeschoten.

3
De vos is op de landelijke
vrijstellingslijst geplaatst (artikel 65,
eerste lid, onder a, Flora- en
faunawet). Dat betekent dat de vos in
het hele land gedurende het gehele
jaar mag worden bestreden, ook
gedurende de draagtijd. Als middelen
waarmee vossen mogen worden
gedood, zijn onder meer aangewezen
kastvallen en geweren (artikel 5,
eerste lid, onder a en e, Besluit
beheer en schadebestrijding dieren).
Een geweerschot van dichtbij
garandeert dat het dier op slag dood
is. Daarmee is voldaan aan de
verplichting dat onnodig lijden moet
worden voorkomen (artikel 73 Flora-
en faunawet).

4
Het uitzetten van alle soorten dieren
is reeds verboden (artikel 14, eerste
lid, Flora- en faunawet). Er zijn geen
aanwijzingen dat op Texel vossen zijn
uitgezet. De nu gevonden dode vos
kan van elders afkomstig zijn en
reeds zijn gedood voordat deze op
Texel langs de weg werd gelegd.

5
De mogelijkheid dat deze
«misplaatste grap» is uitgehaald door
een jachtaktehouder is niet uit te
sluiten. De vos is immers met een
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jachtgeweer gedood. Uw stelling dat
in deze onverantwoord met een
vuurwapen zou zijn omgegaan, deel
ik niet. Zie mijn antwoord op vraag 3.

6
Er is hier geen sprake van daders in
de betekenis van wetovertreders. Zie
mijn antwoord op vraag 3 en 4.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 3816
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1874 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over nieuwe wetenschappelijke inzichten ten aanzien van 
invloeden op broedvogelaantallen (ingezonden 19 februari 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 10 maart 2010). 

Vraag 1
Bent u bekend met het promotieonderzoek van de vereniging SOVON 
Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en de Radboud Universiteit over 
broedvogelontwikkeling in Nederland?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Heeft u opgemerkt dat de onderzoekers hebben vastgesteld dat de intensive-
ring van landbouw en vermesting tot de grootste bedreigende factoren voor 
broedvogels behoren? Zo ja, welke waarde kent u toe aan die bevinding? 

Antwoord 2
Ik onderken de conclusie van het rapport, met dien verstande dat het geldt 
voor grondbroeders die laat arriveren en over lange afstand migreren. In 
2006 heb ik het initiatief genomen om het project «Het Weidevogelverbond» 
te starten om in samenwerking met alle betrokken partijen (boeren, natuurbe-
heerders, provincies, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties) de 
effectiviteit van het beheer te verbeteren. 

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de constatering dat het verhogen van de grondwaterstand 
in grote, aaneengesloten gebieden een veel effectievere maatregel is voor de 
bescherming van weidevogels dan de huidige werkwijze, waarbij individuele 
nesten worden beschermd en hier en daar later wordt gehooid? 
Welke conclusies verbindt u hieraan voor uw beleid, mede gelet op de hoge 
jaarlijkse kosten voor weidevogelbeheer? 

1 Chris A.M. Van Turnhout et al., Life-history and ecological correlates of population change in 
Dutch breeding birds. Biological Conservation 143 (2010): 173–181.
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Antwoord 3
Met de invoering van het Subisidiestelsel natuur- en landschapsbeheer is een 
meer intensief weidevogelbeheer ingevoerd. Het verbeterde beheer is een 
gevolg van het project Weidevogelverbond, en gaat uit van een gebiedsbena-
dering die effectiever is voor het behoud van weidevogels zonder daarbij aan 
andere gebiedsbelangen afbreuk te doen. Een hogere grondwaterstand wordt 
door de provincies meegenomen in deze afweging. 

Vraag 4
Hoe beoordeelt u de aanbeveling om land in de nabijheid van broedgebieden 
te laten verruigen als effectief instrument in het beleid dat erop gericht is de 
grauwe ganzenpopulatie niet te laten groeien? Bent u bereid deze aanbeve-
ling over te nemen? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord 4
Het beleidskaderoverleg Faunabeheer heeft hiervoor een Handreiking voor 
beleid ten aanzien van de overzomerende ganzen2 uitgebracht, die ik 
onderschrijf. In die Handreiking staan diverse maatregelen die genomen 
kunnen worden om de schade van de jaarrond verblijvende ganzen populatie 
te doen verminderen. 
Twee van de maatregelen betreffen aanpassing van het habitat en waterpeil. 

Vraag 5
Hoe oordeelt u met de kennis van nu over de effectiviteit van het tot nu toe 
door u gevoerde beleid ter bescherming van broedvogels? Deelt u de mening 
dat het huidige beleid -met het oog op uw ambities voor de bescherming van 
biodiversiteit in het algemeen, en broedvogels in het bijzonder, dient te 
worden bijgesteld? Zo ja, op welke termijn mag de Kamer voorstellen daartoe 
verwachten? Zo neen, kunt u uitleggen waarom u de nieuwe wetenschappe-
lijke inzichten ten aanzien van invloeden op broedvogelaantallen terzijde 
schuift? 

Antwoord 5
In de uitvoering en handhaving van het weidevogelbeheer zijn verbeteringen 
door te voeren. De implementatie van het weidevogelbeheer is een verant-
woordelijkheid van de provincies. Zij hebben per 1 januari 2010, met de 
invoering van het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer, een aantal 
verbeteringen doorgevoerd, zoals de invoering van het collectief weidevogel-
beheer. Ik zal de in het genoemde inzichten onder aandacht van de provincies 
brengen. 

Vraag 6
Hoe beoordeelt u de conclusie uit het rapport dat beheer alleen effectief is als 
het gericht is op de soortspecifieke eigenschappen die de populatiegrootte 
bepalen, zoals de beschikbaarheid van goede nestlocaties en voedselvoorkeu-
ren? Welke conclusies verbindt u hieraan? 

Antwoord 6
Ik onderschrijf deze conclusie uit het rapport en zie het als een ondersteuning 
van het reeds bestaande beleid.

2 http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=
PORTAL&p_file_id=38603

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2



308

ah-tk-20092010-1875
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

1875 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken 
over de veroordeling van een VN-commissie over het proces tegen twee 
anti-walvisjachtactivisten in Japan. (ingezonden 19 februari 2010) 

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 10 maart 
2010) 

Vraag 1 
Heeft u er kennis van genomen dat een commissie van de 
VN-Mensenrechtenraad Japan op de vingers heeft getikt voor de arrestatie 
van en het proces tegen de Greenpeace-activisten die in Japan zijn opgepakt 
voor het aan de kaak stellen van de verduistering van walvisvlees? 

Antwoord 1
De Werkgroep Arbitraire Detentie heeft op 16 maart 2009 een uitspraak 
gedaan in de zaak Junichi Sato en Toru Suzuki (Opinion No. 9/2009). Deze 
werkgroep is ingesteld bij resolutie 1991/42 van de (voormalige) Commissie 
Mensenrechten. De Mensenrechtenraad heeft het mandaat van de werkgroep 
bevestigd (assumed) in beslissing 2006/102 en met drie jaar verlengd in 
resolutie 6/4 van 2007. In de Opinie komt de werkgroep tot de conclusie 
(paragraaf 28) dat de detentie van de heren Sato en Suzuki arbitrair was. 

Vraag 2
Onderschrijft u het oordeel van deze VN-commissie dat de arrestatie van de 
activisten Sato en Suzuki onterecht en oneerlijk is en bovendien strijdig met 
diverse artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 
die Japan ook ondertekend heeft? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan 
in uw relatie tot Japan? 

Antwoord 2
De heren Sato en Suzuki werden op 20 juni 2008 gearresteerd op de 
verdenking van het stelen van 50 pond walvisvlees. Na een arrest van 23 
dagen werd Sato en Suzuki diefstal alsmede wederrechtelijke betreding ten 
laste gelegd. Op 15 juli 2008 zijn beiden op borgtocht vrijgekomen. In reactie 
stelt de Japanse overheid dat de procedure in dezen geheel in lijn met het 
Japanse Wetboek van Strafrecht (artt 130, 235, 60) en Strafvordering (artt. 
199, 203, 60, 61, 205, 207, 208, 89 en 90) is verlopen. Na weging van alle 
relevante en voorhanden zijnde informatie komt de Werkgroep in haar Opinie 
tot de conclusie dat de detentie van Sato en Susuki niet in overeenstemming 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1



309

was met UVRM en IVBPR. De uitspraken van de Werkgroep, die uit onafhan-
kelijke experts bestaat, zijn gezaghebbend. Nederland is echter geen partij in 
deze zaak en ik zie in de uitspraak dan ook geen aanleiding daaraan 
conclusies te verbinden in de relatie tot Japan. 

Vraag 3 
Kunt u aangeven wanneer de eerstvolgende consultatie is in het kader van de 
dialoog op het gebied van de mensenrechten met Japan, waarop u in 
antwoord op eerdere Kamervragen heeft toegezegd de positie van 
Greenpeace-activisten te bespreken? (Aanhangsel van de Handelingen, 
vergaderjaar 2009–2010, nr. 1386) 

Antwoord 3
Het is nog niet bekend wanneer de eerstvolgende politieke consultaties zullen 
plaatsvinden waarbinnen over de mensenrechten wordt gesproken. 

Vraag 4 
Mag ik ervan uitgaan dat u in genoemde consultaties enin andere contacten 
met Japan, bijvoorbeeld wanneer (actie tegen) de walvisjacht ter sprake 
komt, bereid bent de Japanse regering te laten weten dat Nederland zich 
schaart achter de commissie van VN-mensenrechtenraad in haar veroordeling 
van het proces tegen de activisten? 

Antwoord 4
Ja.
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2361 

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over het stoppen van de afschot van ganzen in 
weidevogelgebieden (ingezonden 9 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 29 april 2010). 

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de stellingname van LTO Noord dat de provincie in 
de broedperiode geen ontheffing meer moet verlenen van afschot van ganzen 
in weidevogelgebieden?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Deelt u de mening dat afschot in weidevogelgebieden in de broedperiode 
voor weidevogels ongewenst is? Zo ja, bent u bereid aanvullende regels ten 
aanzien van afschot in weidevogelgebieden in te stellen? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 2
Het afgeven van een dergelijke ontheffing is een aangelegenheid van de 
provincies, het is dan ook aan hen hierover te beslissen. Richtinggevend 
moet zijn dat de weidevogels niet verstoord worden. 

Vraag 3, 5 en 7
Onderschrijft u de uitkomst van de Weidevogelbalans 2010 dat de toegeno-
men mestgift een belangrijke factor is bij de achteruitgang van de weidevo-
gels?2 

Ziet u naar aanleiding van het bovenstaande redenen om de mestgift op 
weidevogelgebieden te beperken? Zo nee, waarom niet? 
Acht u het denkbaar dat een scherper mestbeleid zowel de weidevogelstand 
ten goede komt als de «problemen» met foeragerende ganzen vermindert, 

1 AGD.nl, 2 maart 2010: «Geen afschot van ganzen in weidevogelgebieden» http://www.agd.nl/
1096198/Nieuws/Artikel/Geen-afschot-van-ganzen-inweidevogelgebieden.htm

2 SOVON, Weidevogelbalans 2010.
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tegen geringere maatschappelijke kosten? Zo ja, bent u bereid uw beleid naar 
deze inzichten aan te passen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3, 5 en 7
Ten aanzien van de foeragerende ganzen is geen directe relatie aangetoond 
tussen het mestbeleid en het aantal ganzen. 
Het is mij bekend dat onderzoek een relatie indiceert tussen de weidevogel-
stand en de mestgift; de Weidevogelbalans verwijst daarnaar. Aangetoond is 
dat het intensieve agrarische grondgebruik bijdraagt aan de achteruitgang 
van de weidevogels. Mestgift heeft zijn weerslag op de weidevogelstand. 
Echter niet alleen de mestgift zorgt voor deze achteruitgang, ook de toename 
van het aantal predatoren en de grondwaterstand zijn belangrijke factoren. 
Vanaf 2010 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden van de agromilieu-
verbintenissen. De Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 
(2007–2009) is vervangen door het Provinciale Subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer. Op basis van de opgedane ervaringen zijn in dit nieuwe 
stelsel een aantal verbeteringen doorgevoerd, die betrekking hebben op het 
mestbeleid. 
Eén van de verbeteringen is de uitbreiding van de rustperioden in het 
beheerpakket «Weidevogelgrasland met rustperiode». In deze rustperiode 
wordt het land niet bemest. Ik wacht de resultaten van de doorgevoerde 
verbeteringen af. 
Verder wijs ik op de maatregelen die in het kader van het mestbeleid worden 
genomen ten behoeve van de verbeteringen van de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater. In het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn heb ik verdere 
aanscherpingen aangekondigd om het mestgebruik terug te dringen. 

Vraag 4
Deelt u de opvatting dat ganzen juist foerageren in de weidevogelgebieden 
vanwege de voedselrijkheid van de graslanden? Zo nee, waar baseert u dat 
op? 

Antwoord 4
Grasetende ganzen (Brandgans, Kolgans, Kleine Rietgans en Rotgans) komen 
in sterke mate in dezelfde gebieden voor als de weidevogels en dit geldt met 
name voor steltlopers. De Grauwe gans en Rietgans komen met name voor in 
gebieden met hoge dichtheden zangvogels (Gele Kwikstaart, Graspieper en 
Veldleeuwerik). Habitatvoorkeur van de weidevogels en foerageerstrategie 
van de ganzen lijken hierin bepalend te zijn.3 

Vraag 6
Hoe succesvol vindt u, mede gelet op het bovenstaande, uw weidevogelbe-
leid tot nu toe? Kunt u dat toelichten? 

Antwoord 6
Het initiatief om de achteruitgang een halt toe te roepen, is in 2006 genomen 
met de oprichting van het Weidevogelverbond. In dit verbond wordt de 
samenwerking van alle betrokken partijen; onder anderen boeren, natuurbe-
heerders, weidevogelbeherende organisaties, kennisinstellingen, provincies, 
gebundeld om te komen tot een succesvol weidevogelbeleid. Met de 
invoering van het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, 
onder regie van de provincies, wordt een intensiever weidevogelbeheer 
gevoerd. Dit beleid gaat uit van een gebiedsgerichte benadering die 
effectiever is voor het behoud van weidevogels. Door samen te blijven 
werken in de gebieden waar de weidevogels de meeste kans hebben te 
overleven, zie ik de toekomst voor weidevogels positief tegemoet. De 
afgelopen jaren is de weidevogelstand nog gedaald, maar ik ben van oordeel 
dat we de goede weg zijn ingeslagen met het gevoerde weidevogelbeleid.

3 Evaluatie Opvangbeleid 2005–2008 overwinterende ganzen en smienten; deelrapport 10 
(Alterra-rapport 1771, ISSN 1566–7179)
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over het toestaan van het uitzetten van edelherten in het 
Meinweggebied (ingezonden 17 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 9 april 2010). 

Vraag 1
Is het waar dat Staatsbosbeheer bij u een ontheffingsverzoek heeft ingediend 
inzake het uitzetten van edelherten in de Meinweg?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten hoe u deze aanvraag beoordeelt? Wordt hierbij gebruik 
gemaakt van het rapport «Edelhert, kansrijk van Reinchswald tot Meinweg?» 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2
De aanvraag is onder meer gebaseerd op bedoeld rapport. Dit rapport wordt 
daarom bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. 

Vraag 3
Kunt u toelichten of er in het ontheffingsverzoek inhoud wordt gegeven aan 
actief populatiebeheer bij wijze van schadebestrijding? Acht u het wenselijk 
dat hierover wordt gesproken zonder dat eerst alle andere opties zijn 
beoordeeld? Bent u bereid alternatieven te laten onderzoeken? 

Antwoord 3
Het gaat hier om een pilot met zeer lage populatiedichtheden. De kans op 
schade aan de landbouw en gevaarlijke verkeerssituaties is daarom zeer 
gering. Populatiebeheer is om die reden voorshands niet aan de orde. Het 
gaat hier echter wel om terreinen die niet zijn ingerasterd. 

1 Antwoord Gedeputeerde Staten Limburg (02-02-2010) inzake aanvraag ontheffing voor het 
uitzetten van Edelherten door Staatsbosbeheer in de Meinweg.
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Als op de langere termijn de populatie groter wordt, zal actief populatiebe-
heer noodzakelijk zijn om schade aan de landbouw te voorkomen en om de 
verkeersveiligheid te waarborgen. 

Vraag 4 en 5
Bent u bekend met de brief van milieuminister Eckhart Uhlenberg2, die 
uiteenzet dat het draagvlak voor het uitzetten van edelherten in Duitsland 
ontbreekt? Welke conclusies verbindt u hieraan? 
Bent u bereid van ontheffing af te zien als de dieren op Duits grondgebied 
vogelvrij zijn en bejaagd kunnen worden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4 en 5
Ik ken bedoelde brief van de Duitse deelstaatminister van Nordrhein-
Westfalen. Deze brief heeft betrekking op de bestaande situatie in het Duitse 
grensgebied. Die situatie is niet anders dan de bestaande Nederlandse 
situatie. Buiten de leefgebieden van het edelhert wordt een nulstand 
nagestreefd. 
Het rapport «Edelhert, kansrijk van Reichswald tot Meinweg» is mede tot 
stand gekomen in opdracht van het deelstaatministerie van Nordrhein-
Westfalen. Aan Duitse zijde is echter nog geen aanvraag ingediend voor het 
realiseren van een edelhertenleefgebied aansluitend aan het Meinweggebied. 
Ik sluit uit dat er in het Meinweggebied edelherten worden uitgezet zo lang 
aan de Duitse kant van de grens geen leefgebied is gerealiseerd. 
De aanvraag van Staatsbosbeheer zal worden beoordeeld in overeenstem-
ming met de Beleidslijn herintroducties.3 Draagvlak is daarom een belangrijke 
afweging bij de beoordeling van de aanvraag. Goed nabuurschap noodzaakt 
om ook het al dan niet bestaan van draagvlak in het Duitse grensgebied mee 
te wegen bij de beoordeling van de aanvraag. 

Vraag 6
Is er al een faunabeheerplan opgesteld? Zo ja, bent u bereid van ontheffing af 
te zien als er op Duits grondgebied andere voorwaarden van toepassing zijn 
dan die beschreven worden in het faunabeheerplan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6
Als de gevraagde ontheffing wordt verleend, zal in het faunabeheerplan een 
hoofdstuk over edelherten moeten worden opgenomen. Belanghebbenden in 
het Duitse grensgebied dienen bij de totstandkoming daarvan te worden 
betrokken.

2 Brief d.d. 15-08-2009 van de Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.

3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 XIV, nr. 215
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over een toename in het aantal vossen ondanks het toestaan 
van jacht (ingezonden 24 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 13 april 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Aantal vossen neemt door bejaging niet af»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3 en 4
Onderschrijft u de conclusie dat door afschot de overlevingskansen van de 
overgebleven dieren toeneemt, doordat ze de winterperiodes overleven? Zo 
nee, waarom niet? 
Onderschrijft u de conclusie dat door bejagingsdruk de worpgrootte per nest 
toeneemt? Zo nee, waarom niet? 
Deelt u de opvatting dat door bejaging het aantal vossen dus toeneemt? Zo 
ja, welke conclusies verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2, 3 en 4
Als alle territoria vol zijn, neemt de stand niet meer toe. Als door afschot 
territoria leeg raken, worden deze snel door jonge vossen weer opgevuld. Dat 
neemt niet weg dat het zinvol kan zijn om kwetsbare gebieden, zoals 
weidevogelgebieden, vóór het broedseizoen vossenvrij of nagenoeg 
vossenvrij te maken. De lege territoria worden dan in de regel na het 
broedseizoen van de weidevogels pas weer door vossen ingenomen. 

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten in hoeverre er nog onderzoek wordt uitgevoerd naar 
factoren die invloed hebben op de omvang en/of het effect van de predatie 
op weidevogelpopulaties? Zo ja, in welke omvang en wanneer worden de 
resultaten verwacht? Zo nee, acht u een vervolgonderzoek wenselijk gezien er 
in vijf jaar veel verandert is in het beleid? 

1 De Stentor, 17 maart 2010 http://www.destentor.nl/regio/lochem/6408504/Aantal-vossen-
neemt-door-bejaging-niet-af.ece
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Antwoord 5
Uit onderzoek van Landschapsbeheer Nederland en SOVON Vogelonderzoek 
Nederland blijkt dat over de periode 2000–2008 predatie, met een landelijk 
gemiddelde van 17% van het totaal aantal nesten, de belangrijkste verliesoor-
zaak onder nesten en kuikens van weidevogels is.2 Het betreft hier predatie 
door onder meer de vos. De onderzoeksresultaten over 2009 zijn nog niet 
beschikbaar, maar er is geen reden om te veronderstellen dat deze saillante 
verschillen zullen vertonen. Landschapsbeheer en SOVON zetten de komende 
jaren hun onderzoek voort. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van 
het Weidevogelverbond. LNV draagt daar financieel aan bij.

2 Weidevogelbalans 2010 (www.landschapsbeheer.nl/upload/misc/products/
weidevogelbalans2010.pdf)
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken 
over het bericht dat Japan een activist van Sea Shepherd Conservation Society 
heeft opgepakt (ingezonden 24 maart 2010). 

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 7 mei 
2010). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat de activist Peter Bethune van het onder 
Nederlandse vlag varende schip van Sea Shepherd is opgepakt?1 

Antwoord 1
Ja. 
Voor de goede orde geldt dat de heer Bethune kapitein was van het gezonken 
schip van de Sea Shepherd Conservation Society, de «Ady Gil». De «Ady Gil» 
voer onder de vlag van Nieuw-Zeeland en de heer Bethune heeft de 
Nieuw-Zeelandse nationaliteit. 

Vraag 2 en 3
Is het waar dat de heer Bethune wordt vervolgd voor het aan boord klimmen 
bij een Japanse walvisvaarder bij Antarctica, dezelfde walvisvaarder die in 
januari een actieschip van Sea Shepherd heeft aangevaren? 
Kunt u aangeven wat de heer Bethune ten laste wordt gelegd en of een 
veroordeling van de rechtbank in Japan reeds heeft plaatsgevonden? 

Antwoord 2 en 3
Naar verluidt wordt de heer Bethune beschuldigd van het illegaal aan boord 
gaan van de Shonan Maru no.2, het Japanse schip dat betrokken was bij de 
aanvaring met de «Ady Gil». 
De exacte formulering van de aanklacht tegen de heer Bethune is niet 
bekend. Het kan zijn dat hem ook het aanbrengen van schade aan de Shonan 
Maru no.2 ten laste wordt gelegd. Een veroordeling door een Japanse 
rechtbank heeft nog niet plaatsgevonden. 

1 NOS, 12 maart 2010 
http://nos.nl/artikel/143276-japan-pakt-activist-sea-shepherd-op.html
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Vraag 4
Onder verwijzing naar uw eerdere antwoorden op schriftelijke vragen omtrent 
de opgepakte Japanse actievoerders van Greenpeace2, waarin u aangeeft dat 
u de zorgen van de rechtspositie van milieu- en natuuractivisten onderkent en 
dat met name de algemene detentieomstandigheden in Japanse gevangenis-
sen en verhoorprocedures een punt van zorg zijn: is inmiddels bekend 
wanneer de eerstvolgende politieke consultaties met Japan zullen plaatsvin-
den waarbinnen ook over mensenrechten wordt gesproken? Zo ja, bent u 
bereid om tijdens die consultaties ook de positie van de heer Bethune te 
bespreken? Zo nee, bent u bereid Japan hier op korte termijn of in een ander 
verband op aan te spreken? 

Antwoord 4
Voor eerstvolgende politieke consultaties is thans nog geen datum voorzien. 
Tijdens de consultaties zal onder meer worden gesproken over de bezwaren 
die Nederland heeft ten aanzien van de doodstraf en de wijze van tenuitvoer-
legging en over de Nederlandse zorg ten aanzien van de algemene detentie-
omstandigheden in Japanse gevangenissen en verhoorprocedures. 
De positie van de heer Bethune zal niet worden besproken. De heer Bethune 
is onderdaan van Nieuw- Zeeland en de heer Bethune krijgt consulaire 
bijstand krijgt van Nieuw- Zeeland. 
Wel zal tijdens de consultaties gesproken worden over de acties van de Sea 
Shepherd Conservation Society tegenover onder Japanse vlag varende 
schepen 
en de wijze waarop internationale afspraken inzake walvisvaart door Japan 
worden nageleefd.

2 Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1386.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en van Buitenlandse Zaken over de jaarlijkse slachting van 
dolfijnen op de Faröer Eilanden (ingezonden 30 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 23 april 2010). 

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de jaarlijkse rituele jacht op en slachting van 
dolfijnen die op dit moment plaatsvindt op de Faröer Eilanden? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u dit ritueel, overwegende dat honderden dieren de baai 
worden binnengelokt en levend worden opengesneden, om langzaam dood 
te bloeden? Welke conclusies verbindt u hieraan? 

Antwoord 2
Ik wijs dit ritueel af. Ik deel uw zorg over dierenleed bij de vangst van 
grienden op de Faröer Eilanden. Onnodig lijden van dieren moet altijd 
voorkomen worden. De Nederlandse regering heeft niettemin slechts 
beperkte mogelijkheden om in deze kwestie een rol te spelen. Grienden 
vallen als dolfijnen niet onder de bevoegdheid van de Internationale 
Walvisvaart Commissie (IWC). Denemarken is wel aangesloten bij de 
internationale overeenkomst «on the Conservation of Small Cetaceans of the 
Baltic and North Seas» (ASCOBANS) die ook betrekking heeft op dolfijnen. De 
Faröer Eilanden zijn echter Deense overzeese gebiedsdelen met een eigen 
beleid op dit gebied, en maken geen deel uitmaken van ASCOBANS. Zij 
kunnen in dat kader dan ook moeilijk worden aangesproken. 

Vraag 3 en 4
Bent u bereid deze rituele dolfijnenslachting bij de Deense minister van 
Voedsel, Landbouw en Visserij ter discussie te stellen? Zo ja, wanneer, en 
bent u bereid de Kamer over de uitkomsten te informeren? Zo nee, welke 
andere mogelijkheden ziet u om een einde te maken aan dit bloedige ritueel? 
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Bent u bereid om in internationaal verband in te zetten op het verbieden van 
de jacht op kleine walvisachtigen, waaronder dolfijnen? Zo ja, op welke wijze 
en termijn? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3 en 4
Ik zet mij daar steeds voor in, in de daarvoor beschikbare internationale fora, 
waaronder Ascobans. Tijdens de komende Landbouwraad zal ik wederom 
mijn Deense collega op dit punt aanspreken.
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Geachte Voorzitter,

Hierbij beantwoord ik schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over het 
doden van grote aantallen ganzen in Friesland (ingezonden 30 maart 2010).

1
Kent u het bericht ‘Ganzenjacht bij Rotstergaast’?

Ja.

2
Kunt u uiteenzetten wat de termijneffecten zijn van het doden van tienduizenden 
ganzen, in termen van schadevermindering c.q. leergedrag?

De provincie verleent op grond van de Flora - en faunawet ontheffing voor afschot 
ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen of andere in de wet 
genoemde ontheffingsgronden. Kennelijk oordeelt de provincie dat het middel 
effectief is voor dat doel. 

De leereffecten van het huidige beleid op langere termijn zijn nog niet bekend. Uit 
het verleden is bekend dat ganzen in staat zijn terreinen waar afschot plaatsvindt, 
te vermijden.

3, 5, 6, 7 en 8
Kunt u uiteenzetten hoe groot de landbouwschade door ganzen in Friesland was in 
2009 en of u vindt dat dit bedrag de dood van tienduizenden ganzen 
rechtvaardigt?

Acht u het toegebrachte leed bij deze monogame dieren en hun verwanten te 
billijken in relatie tot de veroorzaakte schade en het tijdelijke effect van de 
maatregel? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid de provincie Friesland aan te 
spreken op de ontwikkeling van diervriendelijke methoden van schadebestrijding?
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Geachte Voorzitter,

Hierbij beantwoord ik schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over het 
doden van grote aantallen ganzen in Friesland (ingezonden 30 maart 2010).

1
Kent u het bericht ‘Ganzenjacht bij Rotstergaast’?
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Kunt u uiteenzetten wat de termijneffecten zijn van het doden van tienduizenden 
ganzen, in termen van schadevermindering c.q. leergedrag?

De provincie verleent op grond van de Flora - en faunawet ontheffing voor afschot 
ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen of andere in de wet 
genoemde ontheffingsgronden. Kennelijk oordeelt de provincie dat het middel 
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het verleden is bekend dat ganzen in staat zijn terreinen waar afschot plaatsvindt, 
te vermijden.
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Kunt u uiteenzetten hoe groot de landbouwschade door ganzen in Friesland was in 
2009 en of u vindt dat dit bedrag de dood van tienduizenden ganzen 
rechtvaardigt?
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Is het waar dat in de werkgroep die adviseerde over het voorgenomen afschot 
geen vertegenwoordigers waren van dierenbeschermingsorganisaties? Zo ja, 
waarom is dat zo? Zo nee, welke vertegenwoordigers van 
dierenbeschermingsorganisaties waren aanwezig?

Is het waar dat de provincie als alternatief een diervriendelijk plan heeft 
aangeboden gekregen van een gedragsbioloog, maar daarvan geen gebruik heeft 
gemaakt? 2) Zo ja, kunt u toelichten waarom de provincie hier niets mee heeft 
gedaan?

Deelt u de mening dat afschot hooguit een laatste middel zou mogen zijn en dat 
eerst diervriendelijke alternatieven onderzocht zouden moeten worden? Zo ja, 
bent u bereid in overleg te treden met de provincie Friesland over de 
mogelijkheden van diervriendelijke alternatieven? Zo nee, waarom niet?

Conform de Flora - en faunawet is het aan de provincie Friesland om te bepalen 
hoe zij deze afwegingen maakt.

4
Is het waar dat ganzen op predatie reageren door meer nakomelingen te krijgen? 
Zo ja, betekent dit dat de jacht hooguit een effect op de zeer korte termijn heeft? 
Zo nee, op welke wetenschappelijke inzichten baseert u dit? 

Het aantal nakomelingen dat ganzen krijgen is vooral afhankelijk van de conditie 
waarin zij naar de broedgebieden vertrekken en van de omstandigheden daar.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over het niet dalen van het aantal damherten ondanks de 
toegestane jacht (ingezonden 30 maart 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 16 april 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Hertenstand in Kop van Schouwen niet gedaald»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten wat het nut van jacht is als dat niet leidt tot een 
(beoogde) daling van het aantal dieren? 

Antwoord 2
Het beheer van provincie Zeeland richt zich op het stabiliseren van de 
populatie damherten. De provincie wil een verdere groei van het aantal 
damherten voorkomen en geleidelijk toewerken naar een niveau dat in 
overeenstemming is met de draagkracht van het leefgebied Kop van 
Schouwen. Dit is vastgesteld in het Faunabeheerplan op een aantal van 325 
damherten. Bij dit aantal zal schade aan andere belangen (landbouw, 
verkeersveiligheid en natuurwaarden) beperkt blijven. Als geen afschot in het 
kader van beheer en schadebestrijding had plaatsgevonden, was het aantal 
verder toegenomen. 

Vraag 3 en 4
Is het waar dat de nieuwe telgegevens duidelijk maken dat niet de predatie-
druk de populatie reguleert, maar ruimte en voedselaanbod? Zo ja, bent u 
bereid de provincie te vragen een proef in te stellen met een jachtvrije zone 
in het gebied? Zo nee, op welke gegevens baseert u uw antwoord? 
Bent u bereid in overleg te treden met de provincie en terreinbeheerders over 
het nut en noodzaak van bejaging, als de conclusies van Alterra daar 
aanleiding to geven? Zo nee, waarom niet? 

1 PZC, 29 maart 20120: «Hertenstand in Kop van Schouwen niet gedaald».

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1
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Antwoord 3 en 4
De provincie heeft gemeld dat de telgegevens nog worden geanalyseerd door 
onderzoeksinstituut Alterra. Daarom is op basis hiervan nog niet vastgesteld 
welke parameter (mede)bepalend is voor regulatie van de populatie. Het is 
aan Gedeputeerde Staten en de Faunabeheereenheid om keuzes te maken 
over de uitvoering van het faunabeheer. 
Overigens heeft de provincie aangegeven, dat er in een bepaald deel van het 
gebied geen afschot plaatsvindt om de rust te bewaren voor doortrekkende 
vogels, die gebruik maken van duindoornstruweel in het reliëfrijke 
buitenduingebied. 

Vraag 5
Kunt u toelichten hoe u de grote verschillen in telgegevens duidt die in het 
artikel aan de orde komen? Bent u bereid wildtellingen voortaan alleen te 
laten uitvoeren door gecertificeerde tellers die niet belanghebbend zijn bij het 
afschot van dieren? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
De verschillen in de tellingen worden in de eerder genoemde analyse 
meegenomen door Alterra. Daarvan zijn de conclusies nog niet bekend. 
Voor het uitvoeren van de tellingen verwijs ik naar eerdere beantwoording op 
Kamervragen over dit onderwerp.2

2 Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel der Handelingen, nr. 1360, antwoord op 
vraag 6.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  's-GRAVENHAGE

Datum 19 april 2010
Betreft Antwoord op vragen over het niet openbaar maken van jachtgegevens

Pagina 1 van1

*PDOC01/125372* PDOC01/125372

Directie Juridische Zaken
Team natuur en 
gebiedsinrichting

Prins Clauslaan 8
2595 AJ DEN HAAG
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
www.minlnv.nl

Onze referentie
125372

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u het antwoord op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het 
niet openbaar maken van jachtgegevens. Deze vragen werden mij toegestuurd op 
30 maart 2010, onder nummer 2010Z05598.

1 t/m 4
Is het waar dat provincie Gelderland weigert om gegevens over de zwijnenjacht 
op de Veluwe openbaar te maken? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

Deelt u de mening dat een organisatie als de Faunabescherming juist inzicht zou 
moeten krijgen in gegevens ten aanzien van de jacht? Zo nee, waarom niet?

Hoe beoordeelt u het voornemen van de Faunabescherming om een vergelijking te 
maken tussen het jachtbeheer van grote terreinbeherende organisaties en 
particulieren?

Bent u bereid Gelderland te verzoeken de gegevens alsnog openbaar te maken om 
het onderzoek te faciliteren? Zo nee, bent u bereid eenzelfde onderzoek zelf op te 
starten?

Bestuursorganen zijn zelfstandig bevoegd om te beslissen op verzoeken op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wanneer het verzoek wordt gedaan 
aan de Gedeputeerde Staten dan zijn de Gedeputeerde Staten bevoegd. Ik heb
geen rol in de wijze waarop Gedeputeerde Staten uitvoering geven aan de Wob. 
Het is daarom niet aan mij om een oordeel te geven over de genomen beslissing
of om te vragen de gegevens alsnog te openbaren. Het  is ook niet aan mij om te 
oordelen over een voornemen van de Faunabescherming om onderzoek te doen. 

MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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2500 EA  's-GRAVENHAGE

Datum 19 april 2010
Betreft Antwoord op vragen over het niet openbaar maken van jachtgegevens
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*PDOC01/125372* PDOC01/125372

Directie Juridische Zaken
Team natuur en 
gebiedsinrichting

Prins Clauslaan 8
2595 AJ DEN HAAG
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
www.minlnv.nl

Onze referentie
125372

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u het antwoord op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het 
niet openbaar maken van jachtgegevens. Deze vragen werden mij toegestuurd op 
30 maart 2010, onder nummer 2010Z05598.

1 t/m 4
Is het waar dat provincie Gelderland weigert om gegevens over de zwijnenjacht 
op de Veluwe openbaar te maken? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

Deelt u de mening dat een organisatie als de Faunabescherming juist inzicht zou 
moeten krijgen in gegevens ten aanzien van de jacht? Zo nee, waarom niet?

Hoe beoordeelt u het voornemen van de Faunabescherming om een vergelijking te 
maken tussen het jachtbeheer van grote terreinbeherende organisaties en 
particulieren?

Bent u bereid Gelderland te verzoeken de gegevens alsnog openbaar te maken om 
het onderzoek te faciliteren? Zo nee, bent u bereid eenzelfde onderzoek zelf op te 
starten?

Bestuursorganen zijn zelfstandig bevoegd om te beslissen op verzoeken op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wanneer het verzoek wordt gedaan 
aan de Gedeputeerde Staten dan zijn de Gedeputeerde Staten bevoegd. Ik heb
geen rol in de wijze waarop Gedeputeerde Staten uitvoering geven aan de Wob. 
Het is daarom niet aan mij om een oordeel te geven over de genomen beslissing
of om te vragen de gegevens alsnog te openbaren. Het  is ook niet aan mij om te 
oordelen over een voornemen van de Faunabescherming om onderzoek te doen. 

MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg ah-tk-20092010-2429
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de hoge aantallen edelherten op de Veluwe (ingezonden 
9 april 2010).

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 12 mei 2010). 

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat er volgens de Wildbeheereenheid Veluwe te 
veel edelherten op de Veluwe zijn?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3 en 4
Op basis van welke ecologische argumenten is de doelstand van 1660 
edelherten vastgesteld? Acht u een herziening van deze doelstand wenselijk 
gezien het feit dat de aantallen dieren sinds 2000 alleen maar zijn toegeno-
men? Zo nee, waarom niet? 
Kunt u uiteenzetten hoe het kan dat de aantallen edelherten sinds 2000 zijn 
toegenomen? Zijn hier ook wetenschappelijke inzichten over? Zo ja, welke? 
Deelt u de mening dat preventieve aantalregulatie niet leidt tot een stabiele 
kleinere populatie? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan? Zo nee, 
waarom moeten er dan jaarlijks zo veel dieren worden afgeschoten? 

Antwoord 2, 3 en 4
De doelstand van 1660 edelherten is gebaseerd op jarenlange ervaring met 
het beheer van de betreffende populatie in een gebied met meervoudige 
doelstellingen. Herziening van de doelstand is daarom niet aan de orde. Wat 
aan de orde is, is dat het vereiste afschot jaar op jaar niet is gehaald. Dat is 
Wildbeheereenheid Veluwe aan te rekenen. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat afschot de verhouding tussen het aantal dieren en de 
feitelijke draagkracht van het systeem verstoort, met als gevolg een ver-
hoogde aanwas van jonge dieren? Zo ja, bent u bereid de effectiviteit van de 

1 Trouw, 7 april 2010 http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3034977.ece/
Hertenaantal_Veluwe_groeit_te_snel.html

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1
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preventieve aantalregulatie kritisch te herzien? Zo nee, waarom hanteert u 
deze redenering wel bij de Oostvaarderplassen?2 

Antwoord 5
De ecologische draagkracht wordt gehanteerd in een gebied met functie 
«natuur», zoals de Oostvaardersplassen. Het maatschappelijke draagvlak 
wordt gehanteerd in een terrein met meervoudige doelstellingen, zoals de 
Veluwe. Beide modellen zijn legitiem. Ik zie geen aanleiding een van beide 
modellen te herzien. 

Vraag 6, 7, 8, 9 en 10 
Kunt u toelichten hoeveel auto’s er gemiddeld per dag passeren op de 
Veluwse autowegen, met name op de wegen rond de toeristische gebieden, 
zoals de Posbank, het Kroondomein, het Nationale Park de Hoge Veluwe, 
Planken Wambuis en het Staatswildreservaat? Zo nee, waarom niet? 
Deelt u de mening dat er eerder sprake is van een te groot aantal auto’s in de 
Veluwse natuur dan een te groot aantal edelherten, die eerder tot de 
oorspronkelijke bewoners van de Veluwe gerekend moeten worden dan 
automobilisten?
Is het waar dat er alleen al op de Noordwest Veluwe meer dan 200 000 
mensen wonen? Zo ja, hoe een te groot aantal beoordeelt u de menselijke 
populatiedruk op de Veluwse natuur ten opzichte van die van het edelhert? 
Zo nee, welk aantal inwoners tellen de diverse Veluwse regio’s dan? 
Deelt u de mening dat het edelhert als natuurlijke bewoner van de Veluwe 
meer ruimte verdient en dat waar de belangen van herten geschaad worden 
door, of op gespannen voet staan met, die van menselijke bewoners van de 
Veluwe en/of automobilisten, de belangen van het hert meer aandacht 
verdienen? Zo ja, op welke wijze wilt u bevorderen dat die extra aandacht er 
komt? Zo nee, waarom niet?
Deelt u de mening dat stelselmatig afschot van beschermde diersoorten zoals 
herten, reeën en zwijnen, zonder dat dat tot duurzame oplossingen leidt voor 
gesignaleerde en/of vermeende problemen, niet passend is in een tijd als de 
onze en niet in lijn is met de geest van de Flora- en faunawet? Zo ja, welke 
beleidsverandering streeft u i.c. na? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6, 7, 8, 9 en 10
Het verzamelen van gegevens over het aantal auto’s dat over snelwegen op 
de Veluwe passeert en over het aantal inwoners in verschillende regio’s van 
de Veluwe, behoort niet tot de taak van mijn ministerie. 
In het faunabeheerplan en de op basis daarvan te verlenen ontheffing door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland dienen álle belangen te 
worden meegewogen. Ik ben van mening dat daarbij voldoende aandacht 
naar het edelhert is uitgegaan. 
De Flora- en faunawet biedt de mogelijkheid om de populaties van wilde 
hoefdieren te beheren. Afschot in dat kader en vanwege in de wet genoemde 
belangen te beschermen is daarom in de lijn en in de geest van de Flora- en 
faunawet. Ik streef in dat verband geen beleidsveranderingen na

2 Handelingen II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 64, blz. 5598–5623

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over vluchtgedrag als gevolg van jachtdruk (ingezonden 3 mei 
2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 25 mei 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Schade door wilde zwijnen in Epe»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de effectiviteit van het afschotbeleid als zwijnen naar de 
bebouwde kom trekken? 

Antwoord 2
Het gehanteerde afschotbeleid is gericht op het bereiken van een doelstand 
die bepaald wordt op grond van onder andere voedselaanbod, economische 
schade en verkeersveiligheid. Om te voorkomen dat wilde zwijnen in de 
bebouwde kom op zoek gaan naar eenvoudig te vinden voedsel, dienen 
rasters of hekken geplaatst te worden. 

Vraag 3 en 4
Hoe beoordeelt u wetenschappelijke publicaties2 , 3 en 4 die wijzen op een 
relatie tussen jachtdruk en vluchtgedrag van wilde zwijnen in het licht van uw 
eerdere beantwoording hierover?5 Deelt u de mening dat uw eerdere 

1 http://provincie-gelderland.citysite.nl/link/1/nieuws/2808178/
712_Schade+door+wilde+zwijnen+in+Epe.html

2 Maillard, D., P. Fournier (1995). Effects of shooting with hounds on size of resting range of 
wild boar (Sus scrofa L.) groups in mediterranean habitat. IBEX J.M.E., 3: 102–107.

3 Scillitani, L., A. Monaco, S. Toso (2009) Do intensive drive hunts affect wild boar (Sus scrofa) 
spatial behaviour in Italy? Some evidences and management implications. European Journal 
of Wildlife Research, 1612–464.

4 Tolon, V., S. Dray, A. Loison (2009) Responding to spatial and temporal variations in 
predation risk: space use of a game species in a changing landscape of fear. Canadian 
Journal of Zoology, 87(12): 1129–1137.

5 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 308.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1
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antwoorden deze publicaties tegenspreken? Zo ja, kunt u toelichten hoe dat 
kan? Zo nee, waarom niet? 
Hoe beoordeelt u (wetenschappelijke) publicaties6 en 7 die wijzen op het 
uiteenvallen van de sociale structuur en «home range» door afschot van de 
leiderzeug in het licht van uw eerdere beantwoording hierover?8 Deelt u de 
mening dat uw eerdere antwoorden deze publicaties tegenspreken? Zo ja, 
kunt u toelichten hoe dat kan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3 en 4
Het is niet aan mij om wetenschappelijke publicaties te beoordelen. Het is wel 
zaak dat het bevoegde gezag (i.c. de provincie) en beheerders gebruik maken 
van de bestaande wetenschappelijke inzichten. 
Voorts is het mijn inziens niet relevant of mijn eerdere antwoorden in 
tegenspraak zouden zijn met de stellingen of conclusies van betreffende 
onderzoekers of niet. Er zijn immers afwijkende meningen over dit onderwerp 
en ook wetenschappers zijn het niet altijd met elkaar eens. 
Voor inzicht in de gangbare opvattingen, verwijs ik naar het rapport «Ex ante 
evaluatie van maatwerk beheer wilde zwijnen» (met bijbehorende literatuur-
lijst), dat ik u bij brief van 17 december 2009 heb toegezonden (Kamerstuk 31 
581) en naar mijn brief van 29 maart 2010 (Kamerstuk 31 581, nr. 13) waarin 
ik vragen over genoemd rapport van de vaste commissie voor Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit beantwoord.

6 Sodeikat, G., K. Pohlmeyer (2002). Temporary home range modifications of wild boar family 
groups (Sus scrofa L.) caused by drive hunts in Lower Saxony (Germany). Z. Jagdwiss, 48 
(Supplement): 161–166.

7 Grobbe, M. (2009) Didactiek voor faunabeheerders, of hoe leer je wilde zwijnen wild te 
blijven. Vakblad natuur bos landschap, 6(2): 24–25.

8 Kamerstuk 31 581, nr. 13.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Verkeer en 
Waterstaat over de uitlatingen van de minister van Verkeer en Waterstaat dat 
hij Sea Shepherd de Nederlandse vlag wil ontnemen (ingezonden 28 mei 
2010). 

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat), mede namens de 
ministers van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (ontvangen 16 september 2010) Zie ook Aanhangsel 
Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2669. 

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat de Kamer uw voorgenomen wijziging van de 
Zeebrievenwet1 controversieel heeft verklaard? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u zeggen welke waarde u toekent aan de beslissing van de Kamer om 
een (om het even welk) kabinetsvoornemen controversieel te verklaren? Acht 
u het gepast voor een demissionair minister om een controversieel verklaard 
voornemen alsnog nader uit te werken dan wel persberichten uit te doen 
waarin op zijn minst die suggestie wordt gewekt?2 

Antwoord 2
Na de val van het kabinet heeft de Tweede Kamer een aantal wetsvoorstellen 
controversieel verklaard, waaronder het voorstel tot wijziging van de 
Zeebrievenwet. Over de verdere procedure van het wetsvoorstel zal de 
Tweede Kamer een beslissing nemen. 
Het persbericht maakt echter melding van een bredere stelselherziening van 
de regelgeving omtrent de nationaliteit van zeeschepen, resulterend in een 
voorstel voor een nieuwe rijkswet. Er is daarbij geen sprake van het nader 
uitwerken van een controversieel verklaard wetsvoorstel. 

1 Kamerstuk 32 288.
2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 25 mei 2010: «Minister Eurlings verscherpt en versnelt 

wetgeving verlening en intrekking nationaliteit van zeeschepen» 
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/nieuws/ministereurlingsverscherptenversnelt
wetgevingverleningenintrekkingnationaliteitvanzeeschepen.aspx

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1
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Vraag 3
Kunt u aangeven op welke in voorbereiding zijnde stelselherziening u doelt 
en hoe het mogelijk is om deze herziening «te versnellen»? Is de aangekon-
digde stelselherziening mede bedoeld om tegemoet te komen aan het 
verzoek van Japan aan Nederland om effectieve maatregelen te nemen om te 
voorkomen dat een onder Nederlandse vlag varend anti-walvisjachtschip de 
veiligheid op zee in gevaar zou brengen? 

Antwoord 3
Met de in voorbereiding zijnde stelselherziening wordt gedoeld op een 
nieuwe Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Beoogd wordt in deze rijkswet in 
samenspraak met alle landen van het Koninkrijk uniforme regels te stellen 
voor het hele Koninkrijk over de registratie en nationaliteitsverlening van 
zeeschepen en de afgifte van zeebrieven. 
Reeds enkele jaren werd binnen mijn ministerie de noodzaak voor nieuwe 
wetgeving op dit punt onderkend en is begonnen aan de opstelling hiervan. 
Dit proces wordt intern versneld om zodoende na het zomerreces bij de 
Tweede Kamer te worden ingediend. 
De stelselherziening is bedoeld om uitvoering te geven aan het VN-Zeerecht-
verdrag en aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en om de 
concurrentiepositie van rederijen in het Koninkrijk te versterken door het 
wegnemen van onnodige belemmeringen in de regelgeving. Er wordt beoogd 
te komen tot een modern registratiestelsel voor zeeschepen, wat deregulering 
tot gevolg heeft. Het nieuwe stelsel zal tevens voorzien in een effectief 
handhavingsmechanisme. 

Vraag 4
Kunt u uitleggen waar u precies op doelt wanneer u het heeft over «gedragin-
gen door zeeschepen van Sea Shepherd, de Steve Irwin en de Bob Barker» 
die in uw ogen kennelijk «verbetering» behoeven? Zijn de betreffende 
gedragingen strafrechtelijk onderzocht? Zo nee, acht u het gepast om als 
(demissionair) minister de suggestie te wekken dat Sea Shepherd zich niet 
houdt aan regels en verdragen die voor gelden voor schepen die onder 
Nederlandse vlag varen? 

Antwoord 4
Wat betreft de gedragingen van de «Steve Irwin» heeft de Inspectie Verkeer 
en Waterstaat (IVW) naar aanleiding van het incident op 6 februari 2009 
geoordeeld dat hiermee de regels van het Zeeaanvaringsverdrag zijn 
overtreden. Hetzelfde heeft IVW toentertijd overigens geconcludeerd over de 
Japanse schepen. Ik heb u daar eerder over geïnformeerd. De betreffende 
gedragingen zijn niet strafrechtelijk onderzocht. 
Dat ook het afgelopen walvisjachtseizoen heeft geleid tot escalaties tussen 
beide partijen is duidelijk gebleken uit openbaar beeldmateriaal. 
Nederland heeft, samen met Nieuw-Zeeland en Australië, op 7 december 
2009 de betrokken partijen bij de walvisvangst – zowel walvisvaarders als 
demonstranten – opgeroepen tot verantwoordelijk gedrag. Deze oproep heeft 
helaas niet geleid tot de, met het oog op de veiligheid, gevraagde terughou-
dendheid. 

Vraag 5
Hoe moet uw dreigement aan het adres van Sea Shepherd, dat de Neder-
landse regering «niet zal nalaten van het nieuwe instrumentarium gebruik te 
maken zodra het van kracht is geworden als blijkt dat geen verbetering 
optreedt in gedragingen door zeeschepen van Sea Shepherd, de Steve Irwin 
en de Bob Barker» precies worden opgevat? Op welke gronden zou volgens u 
moeten blijken dat de gedragingen van zeeschepen van Sea Shepherd in 
strijd zijn met regels en verdragen, wanneer tot nu toe zelfs geen getuigen-
verhoren hebben plaatsgevonden en toetsing door de rechter vooralsnog 
achterwege blijft? 

Antwoord 5
Bij gelegenheid van de afgifte van een nationaliteitsverklaring aan de Sea 
Shepherd Conservation Society (SSCS) ten behoeve van de teboekstelling 
van de «Bob Barker» in het Nederlandse scheepsregister op 24 mei jongstle-
den is SSCS erop gewezen dat de verplichtingen die voortvloeien uit het 
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Zeeaanvaringsverdrag en het SOLAS-verdrag in acht moeten worden 
genomen. Gezien de historie van SSCS en de escalaties gedurende het 
afgelopen walvisvangstseizoen (zie ook het antwoord op vraag 4) heb ik 
SSCS aangegeven niet na te laten het nieuwe instrumentarium te gebruiken 
zodra dat voorhanden is en als blijkt dat met de gedragingen van de «Steve 
Irwin» of de «Bob Barker» opnieuw nationale en internationale regelgeving 
wordt overtreden. Overigens kunnen handelingen waarmee regels worden 
overtreden op vele manieren blijken; bijvoorbeeld uit openbaar beeldmateri-
aal. 

Vraag 6
Is het waar de Inspectie Verkeer en Waterstaat op 24 mei jongstleden een 
nationaliteitsverklaring heeft afgegeven aan het Sea Shepherd-schip de Bob 
Barker? 

Antwoord 6
Ja. 

Vraag 7
Deelt u de mening dat een nieuwe Nederlandse zeebrief voor een Sea 
Shepherd-schip, aan de vooravond van de 62e Internationale Walvisconferen-
tie, een mooi signaal is in de richting van Japan, namelijk dat Nederland de 
illegale Japanse walvisjacht niet langer pikt? 

Antwoord 7
Aan de afgifte van de nationaliteitsverklaring en de zeebrief liggen geen 
andere motieven ten grondslag dan de vaststelling dat SSCS en de «Bob 
Barker» voldoen aan de formele eisen voor inschrijving. 

Vraag 8
Bent u bereid Japan op de komende Internationale Walvisconferentie (IWC) 
aan te spreken op de aanwezigheid van hun walvisschepen in walvisreserva-
ten en hun gedragingen aan de kaak te stellen? 

Antwoord 8
Inzake de incidenten tussen Japanse walvisvaarders en schepen van 
actievoerders is reeds meermalen bilateraal gesproken met Japan. Het vinden 
van een oplossing voor de wetenschappelijke walvisjacht door Japan maakt 
deel uit van het consensusvoorstel dat tijdens IWC62 is besproken. Helaas 
kon hierover geen overeenstemming worden bereikt. Zoals de minister van 
LNV de Kamer heeft laten weten met haar brief van 11 mei 2010 blijft 
Nederland zich inzetten voor een volledige beëindiging van alle walvisvangst, 
en in het bijzonder die in reservaten. 

Vraag 9
Bent u bereid Japan op de komende conferentie op te roepen het 
VN-mensenrechtenverdrag te respecteren en specifiek te wijzen op de 
rechtszaak tegen twee activisten, die de handel in illegaal walvisvlees hebben 
weten bloot te leggen3? Welke inzet mogen we van u verwachten ten 
behoeve van een eerlijk proces tegen de Sea Shepherd-activist die door 
Japan gevangen wordt gehouden nadat hij aan boord van een van de 
Japanse walvisschepen was geklommen?4 

Antwoord 9
De Nederlandse overheid ziet geen aanleiding om Japan specifiek te wijzen 
op de rechtszaak tegen twee activisten die een rol hebben gespeeld bij het 
blootleggen van de handel in illegaal walvisvlees. De Nederlandse ambas-
sade in Tokio volgt dit proces en er zijn geen aanwijzingen om te veronder-
stellen dat het proces niet voldoet aan internationale standaarden van een 
zorgvuldige rechtsgang, al zijn bij aanhouding en detentie onregelmatigheden 
geconstateerd. De heer Bethune is onderdaan van Nieuw-Zeeland en heeft bij 

3 Global Post, 17 februari 2010: «Whale meat: For research or food?» 
http://www.globalpost.com/dispatch/japan/100216/whaling-greenpeace-activists

4 NOS, 12 maart 2010: «Japan pakt activist Sea Shepherd op» 
http://nos.nl/artikel/143276-japan-pakt-activist-sea-shepherd-op.html
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zijn proces consulaire bijstand van dat land ontvangen. Er zijn geen indicaties 
geweest dat hij geen eerlijk proces heeft gehad.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, 
van Economische Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de vogels op 
Schiphol (ingezonden 9 juni 2010). 

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat), mede namens de 
ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit (ontvangen 17 augustus 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, 
vergaderjaar 2009–2010, nr. 2860. 

Vraag 1
Kent u het bericht «Toename aantal vogelbotsingen Schiphol»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Denkt u dat verjaging, afschot en het bewerken van eieren een duurzame 
oplossing voor de vogelproblematiek vormen? Zo ja, waar baseert u deze 
aanname op? Zo nee, waarom worden deze schijnoplossingen dan 
uitgevoerd? 

Antwoord 2
Het terugdringen van vogelaanvaringen is een prioriteit als het gaat om het 
vergroten van de luchtvaartveiligheid. Daarvoor wordt een breed palet aan 
maatregelen ingezet: o.a. aangepast graslandbeheer, inzet van verjagingsme-
thoden als roofvogels en het minder aantrekkelijk maken van de graslanden 
voor het foerageren door de diverse vogelsoorten. In de omgeving vindt 
afschot en nestverstoring plaats. Hiervoor is in 2009 het gebied voor de 
aanpak van de ganzenproblematiek vergroot van 6 tot 10 kilometer in een 
straal rondom de luchthaven. De provincie is het bevoegd gezag en verleent 
hiervoor de noodzakelijke ontheffingen. In de recent ingestelde Regiegroep 
Vogelaanvaringen onderzoeken diverse betrokken overheden en landbouw- 
en milieuorganisaties de mogelijkheden om het foerageren in de directe 
omgeving te beperken, bijvoorbeeld door aangepast gewasbeheer. De 

1 Parool, 7 juni 2010 http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/298412/2010/
06/07/Toename-aantal-vogelbotsingen-Schiphol.dhtml
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genoemde maatregelen worden genomen in het belang van de luchtvaartvei-
ligheid en zijn derhalve een duurzame oplossing. 

Vraag 3
Deelt u de mening dat de overtrekkende vogels worden aangetrokken doordat 
zich agrarische gronden tussen de start- en landingsbanen bevinden? Zo nee, 
waardoor worden deze vogels dan aangetrokken? 

Antwoord 3
Er is onderzoek gaande naar het vlieg- en foerageergedrag van de ganzen. Ik 
wil niet vooruit lopen op de onderzoeksresultaten. De door mij ingestelde 
Regiegroep Vogelaanvaringen zal met de definitieve uitkomsten van het 
onderzoek gevraagd worden om met de betrokken partners na te gaan welke 
adequate maatregelen doorgevoerd moeten worden. 

Vraag 4
Kunt u een inzicht geven in de kosten van de problemen met vogels op 
Schiphol? Deelt u de mening dat deze gelden beter ingezet kunnen worden 
om de gronden rond Schiphol een andere bestemming dan agrarisch 
grondgebruik te geven, bijvoorbeeld door deze in te zetten voor de opwek-
king van zonne-energie? 

Antwoord 4
Jaarlijks wordt door de Schiphol Group circa € 2,5 miljoen geïnvesteerd in 
preventieve maatregelen die getroffen worden op het luchthaventerrein. De 
schade aan vliegtuigen als gevolg van vogelaanvaringen bedraagt een 
veelvoud daarvan. 
De Regiegroep Vogelaanvaringen gaat de mogelijkheden na in hoeverre via 
aangepast gewasbeheer de aantrekkingskracht van de agrarische gronden is 
te reduceren zonder de bestemming van deze gronden te veranderen. 

Vraag 5
Hoe oordeelt u over het alternatief om deze landbouwterreinen in te zetten 
voor zonne-energie, door er zonnepanelen te plaatsen?2 

Antwoord 5
Dergelijke plannen zijn al enige tijd in discussie als onderdeel van de plannen 
om van Schiphol een duurzame luchthaven te maken. In de door u aange-
haalde studie wordt gesproken over een totaal beschikbare potentiële ruimte 
van 100 ha. Dit is echter maar een fractie van de in totaal 2 800 ha oppervlak 
die Schiphol rijk is. Verder vergt een aantal onderdelen van het op grote 
schaal plaatsen van zonnepanelen nog nader onderzoek, zoals reflectie van 
zonnestralen, reflectie van radarstralen in verband met de luchtverkeerslei-
ding en bedrijfseconomische aspecten. Op dit moment is energieopwekking 
door middel van zonnepanelen niet rendabel zonder overheidssteun. Om 
bedrijven en particulieren de mogelijkheid te bieden investeringen te doen in 
zonne-energie bestaat de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE). Deze 
heeft echter wel als voorwaarde dat een zon-PV installatie geïntegreerd dient 
te zijn in de gebouwde omgeving, zoals daken. Het inzetten van landbouw-
grond voor zonne-energie is vooralsnog geen onderdeel van deze subsidie. 
Eventuele uitbreiding van toekomstige ondersteuning van grote zon-PV-
installaties is de verantwoordelijkheid van een volgend kabinet. 

Vraag 6
Bent u bereid een verbod in te stellen op het verbouwen van voedingsgewas-
sen in de directe nabijheid van luchthavens? Zo ja, op welke termijn en wijze? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6
Een verbod om bepaalde gewassen te verbouwen zou een zeer vergaande 
ingreep in het eigendomsrecht inhouden. Op dit moment is een dergelijk 
verbod daarom niet aan de orde. Zie verder het antwoord op vraag 3.

2 NGPF, 10 november 2008 
http://www.ngpf.nl/content/view/101//news/view/21
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over de situatie van de opgevangen Orcinus orca (orka) 
(ingezonden 25 juni 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen13 juli 2010) 

Vraag 1
Bent u bekend met de situatie van de opgevangen orka?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten hoe de opvang van wilde zeezoogdieren die ziek of 
verzwakt worden aangetroffen in Nederland geregeld is? Zijn hiervoor 
protocollen opgesteld? 

Antwoord 2
Voor de opvang van deze soorten is op basis van artikel 75.5 van de Flora- en 
faunawet een ontheffing nodig. Voor de opvang van zeezoogdieren beschikt 
in Nederland een aantal opvanghouders over de vereiste vergunningen. Dat 
zijn voor de zeehonden: Ecomare Texel en Opvangcentrum Lenie »t Hart in 
Pieterburen. Het aanspreekpunt voor de opvang van zeezoogdieren uit de 
categorie tandwalvissen is het Dolfinarium in Harderwijk. Mijn ministerie 
heeft ontheffing van de Flora- en faunawet aan het Dolfinarium verleend voor 
het uitvoeren van deze taak. Aan deze ontheffing ligt het door het Dolfinarium 
ingediende protocol «Opvang en rehabilitatie op het Dolfinarium; Doel, beleid 
en knelpunten» ten grondslag. 
Opvangcentra voor inheemse dieren uit de natuur moeten tenminste vanaf 
1 juli 2012 voldoen aan het Kwaliteitsprotocol Opvang niet-gedomesticeerde 
dieren. Het Dolfinarium Harderwijk voldoet reeds aan de kwaliteitseisen 
gesteld in het opvangprotocol. 

1 NOS, 24 juni 2010: «Geredde orka maakt het redelijk goed» 
http://nos.nl/artikel/167031-geredde-orka-maakt-het-redelijk-goed.html
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Vraag 3
In welke voorwaarden wordt voorzien om de duur van het verblijf van de 
orka in het Dolfinarium zoveel mogelijk te beperken en daarmee de kans op 
een succesvolle terugplaatsing in het wild zo groot mogelijk te maken? 

Antwoord 3
De kennis en de kunde van de dierverzorgers in het Dolfinarium zijn erop 
gericht dat de orka Morgan de beste verzorging krijgt die mogelijk is, om het 
dier weer gezond te maken. De wetenschappelijke leiding van het Dolfinarium 
zal beoordelen of en wanneer het dier teruggeplaatst kan worden. 

Vraag 4
Deelt u de mening dat het onwenselijk zou zijn dit dier aan het publiek ten 
toon te stellen, gezien contact met mensen tot een minimum beperkt moet 
zijn voor een succesvolle terugplaatsing in het wild? Zo ja, kunt u aangeven 
welke regels Dolfinarium hierbij volgt? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4
Dat is ter beoordeling van de deskundige medewerkers van het Dolfinarium. 
Zij zullen alles in het werk stellen om de kans op succesvolle terugplaatsing 
zo groot mogelijk te laten zijn. De voorwaarden van de ontheffing voor 
opvang zijn gericht op het maximaliseren van die kans. 

Vraag 5
Kunt u schetsen op welke manier terugplaatsing in het wild zal geschieden? 

Antwoord 5
Het Dolfinarium heeft jarenlange ervaring met het succesvol terugplaatsen 
van bruinvissen. Er is geen ervaring met het terugplaatsen van een orka. Op 
basis van alle beschikbare kennis zal besloten worden of en zo ja, hoe, waar 
en wanneer overgegaan wordt tot terugplaatsing in de natuur. 

Vraag 6
Zijn er plannen om het dier na terugplaatsing in het wild als onderzoeksob-
ject, bijvoorbeeld met zenders, te gebruiken? Zo ja, wat is het doel hiervan, 
op welke wijze zal de benodigde informatie worden verzameld en wat zijn 
hiervan de implicaties voor het welzijn van het dier? 

Antwoord 6
Nee. 

Vraag 7
Vindt er onderzoek plaats naar hoe deze orka alleen in de Waddenzee terecht 
is gekomen? Zou het denkbaar zijn dat het dier door menselijk toedoen van 
zijn groep is gescheiden? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan? 

Antwoord 7
Er is geen onderzoeksmethode voorhanden om te reconstrueren hoe deze 
verzwakte orka in de Waddenzee verzeild is geraakt.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de gevolgen van nachtelijke recreatie voor wild 
(ingezonden 30 juni 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 25 augustus 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 
2009–2010, nr. 2843. 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het bericht «Wild steeds meer slachtoffer 
droppings»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u inzicht geven in het aantal en soort activiteiten dat in het donker op de 
Veluwe plaatsvindt? 

Antwoord 2
Er zijn geen exacte gegevens bekend over het aantal en soort activiteiten dat 
in het donker op de Veluwe plaats vindt. Wat betreft nachtelijke recreatie-
activiteiten bestaat bij gebiedsdeskundigen de indruk dat vooral aan het 
begin van de zomer/eind van het schooljaar (schoolkampen) sprake is van 
nachtelijke activiteiten in de vorm van speurtochten etc. 

Vraag 3 en 5
Is er toezicht op de mate van verstoring van de nachtrust op de Veluwe? Zo 
ja, door wie en welke normen worden hiervoor gehanteerd? Zo nee, acht u 
dat niet wenselijk gezien de toenemende recreatiedruk? 
Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat nachtelijke recreatie 
wildaanrijdingen tot gevolg heeft? Zo ja, ziet u mogelijkheden om de controle 
en handhaving op deze vormen van recreatie te verscherpen? 

1 AGD.nl, 29 juni 2010 
http://www.agd.nl/10103694/Nieuws/Artikel/Wild-steeds-meer-slachtoffer-droppings.htm
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Antwoord 3 en 5
Ja, er is toezicht op verstoring van de nachtrust op de Veluwe. Dit toezicht 
vindt plaats door toezichthouders van verschillende instanties. 
Er wordt gecontroleerd op basis van de groene wetgeving (Flora- en 
faunawet, Natuurbeschermingswet) en openstellingsbepalingen van de 
natuur- en bosgebieden. De opsporingsmedewerkers van de verschillende 
instanties werken samen in »Stichting Groennetwerk» (SGN). Dit is een 
samenwerkingsverband van de politieregio’s, Koninklijke Marechaussee, de 
groene buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), flora- en faunamede-
werkers, gemeenten en provincies. De SGN coördineert de inzet bij bijzon-
dere en gezamenlijke acties. Deze zomer wordt extra toezicht gehouden op 
nachtelijke activiteiten. 

Vraag 4
In welke mate spelen nachtelijke afschotactiviteiten een rol bij verstoringen 
van de nachtrust en de verkeersveiligheid? 

Antwoord 4
Zie hiervoor mijn brief van 4 juni 2010 (TK, 31 581, nr. 14) met betrekking tot 
het rapport «Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe». 

Vraag 6
Ziet u er heil in om de delen van de Veluwe waar wild vrij kan rondlopen te 
sluiten voor alle vormen van nachtelijke recreatie, in verband met verkeers-
veiligheid en dierenwelzijn? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 6
Nee, op enkele gebieden na, kan het wild op de gehele Veluwe vrij rondlo-
pen. De laatste jaren is geïnvesteerd in ontsnipperingsmaatregelen, ondere 
andere ecoducten, om dit te bevorderen. 
In de bos- en natuurterreinen op de Veluwe is de toegang tussen zonsonder-
gang en zonsopgang buiten de openbare paden en wegen niet toegestaan.
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Vragen van de leden Ouwehand (PvdD), El Fassed en Peters (beiden Groen 
Links) en Van Gerven (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de rechtmatigheid van het proces 
tegen Greenpeace activisten in Japan (ingezonden 5 juli 2010). 

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken), mede namens de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 5 augustus 
2010). 

Vraag 1
Kunt u aangeven op welke wijze u het proces tegen Junichi Sato en Toru 
Suzuki, die in Japan de corruptie rond de handel in walvisvlees aantoonden1, 
heeft gevolgd en hoe u zich heeft ingezet voor een gedegen en eerlijke 
rechtsgang? 

Antwoord 1
De Nederlandse ambassade in Tokio volgt het proces actief, onder meer door 
contacten met de advocaten van de verdediging, de verdachten en met 
andere medewerkers van Greenpeace in Japan. In antwoord op vraag 11 van 
vragen van het Lid Ouwehand van 15 januari 2010 met kenmerk 210Z00715, 
heb ik uw Kamer geïnformeerd dat de Nederlandse overheid zich in beginsel 
niet bemoeit met de interne rechtsgang in andere landen. 

Vraag 2 
Deelt u de mening dat Nederland en de EU actief op moeten komen voor de 
rechten van Junichi Sato en Toru Suzuki in het kader van de EU richtlijnen 
voor de bescherming van, en steun aan, mensenrechtenverdedigers? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit doen? 

Antwoord 2
De Nederlandse ambassade in Tokio onderhoudt contact met de aldaar 
aanwezige EU ambassades over de voortgang in deze zaak. De heer Sato en 
Suzuki zijn milieu- en natuuractivisten van Greenpeace. Ik zal hun situatie in 
de aanloop naar de volgende EU-mensenrechtendialoog met Japan doen op 
brengen. 

1 http://edition.cnn.com/2010/OPINION/06/24/sato.iwc.whales/
index.html?iref=allsearch&fbid=MpAgNcETjzm
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Vraag 3
Waarom stelt u in een brief aan Greenpeace Nederland2 dat van een 
mogelijke schending van internationale verdragen geen sprake is? Kunt u 
uiteenzetten hoe u tot deze conclusie gekomen bent, gelet op de conclusie 
van de VN-werkgroep Arbitraire Detentie dat bij de aanhouding en vervolging 
van Junichi Sato en Toru Suzuki een aantal artikelen van de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten is geschonden?3 

Antwoord 3
Tijdens de inhechtenisneming en detentie van Junichi Sato en Toru Suzuki is 
naar het oordeel van de VN Werkgroep Arbitraire Detentie een aantal 
artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten geschonden. 
Deze tekortkomingen vormen echter geen aanleiding om de verdere 
rechtsgang nu al in zijn geheel te diskwalificeren. 

Vraag 4
Betekenen uw bovengenoemde uitspraken dat u afstand doet van uw 
beantwoording van eerdere Kamervragen4, waarin u bevestigt dat de 
uitspraken van de VN-werkgroep Arbitraire Detentie gezaghebbend zijn? Zo 
ja, kunt u een verklaring hiervoor geven? Zo neen, kunt u toelichten hoe uw 
uitspraken zich tot elkaar verhouden? 

Antwoord 4
Neen. Zie het antwoord op vraag 3. 

Vraag 5
Heeft u – gelet op uw toezegging5 – de Japanse regering inmiddels laten 
weten dat Nederland zich schaart achter de werkgroep van de VN-mensen-
rechtenraad in haar veroordeling van het proces tegen deze Greenpeace-
activisten? Zo ja, kunt u toelichten wanneer dat is gebeurd en hoe dat 
gesprek verlopen is? Zo neen, waarom heeft u de kwestie niet aan de orde 
gesteld tijdens de afgelopen bijeenkomst van de International Whaling 
Committee? 

Antwoord 5
De Japanse autoriteiten zijn via diplomatieke kanalen ingelicht over de 
Nederlandse visie met de aantekening dat Nederland geen partij is in deze 
zaak. Zij hebben hier kennis van genomen. De International Whaling 
Commission is niet het juiste forum om mensenrechtenkwesties aan de orde 
te stellen. 

Vraag 6
Bent u bereid bij uw ambtsgenoot in Japan aan te dringen op heropening 
van het corruptieonderzoek, een eerlijke procesgang voor de twee actievoer-
ders en naleving van de internationale verdragen? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord 6
Zie het antwoord op vraag 1. 

Vraag 7
Is het waar dat beide activisten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 
18 maanden boven het hoofd hangt, omdat ze een doos met walvisvlees voor 
menselijke consumptie hebben ontvreemd om onoorbare praktijken aan te 
tonen? Hoe beoordeelt u een dergelijke strafmaat in een beschaafd en 
democratisch land? 

2 Brief van 23 juni 2010 van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de directeur van 
stichting greenpeace Nederland, referentie DAO-238/10.

3 Uitspraak d.d. 16 maart 2009/Opinion No.9/2009, paragraaf 28.
4 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1875, antwoord vraag 2.
5 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1875, antwoord vraag 4.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2
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Antwoord 7
Zoals ook reeds in het antwoord op vraag 1 aangegeven treedt de Neder-
landse overheid niet in de interne rechtsgang in andere landen. 

Vraag 8
Is het waar dat in Japan in 99% van de gevallen op arrestatie ook een 
daadwerkelijke veroordeling volgt? Wat zegt u dat over het door Japan 
gehanteerde rechtssysteem in relatie tot de beginsel van en democratische 
rechtsstaat? 

Antwoord 8
Het is juist dat in Japan op arrestatie in de meeste gevallen een veroordeling 
volgt. Deze kwestie en het feit dat een hoog percentage van deze veroordelin-
gen geschiedt op basis van bekentenissen gedaan tijdens het (langdurige) 
voorarrest, zijn in 2008 in het kader van de Universal Periodic Review van 
Japan o.a. door Nederland aan de orde gesteld. Ook tijdens de halfjaarlijkse 
mensenrechtendialoog van de EU en Japan wordt hier regelmatig over 
gesproken. De Japanse overheid onderzoekt momenteel op welke manier de 
transparantie van politieverhoren, die de basis vormen voor de bekentenis-
sen, kan worden verbeterd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 3
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De Voorzitter van de Tweede Kamer
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2500  EA DEN HAAG

Datum 16 augustus 2010
Betreft Kamervragen over het afschieten van de beschermde zilvermeeuw op de 

Oosterschelde

Pagina 1 van1

Natuur, Landschap en 
Platteland
Team Biodiversiteit

Prins Clauslaan 8
Postbus 20401
2500 EK  DEN HAAG
www.minlnv.nl

T 070-3786868
F 070-3786113

Onze referentie
NLP.2010/2527

Uw referentie
2010Z11117

Geachte Voorzitter,

Hierbij geef ik antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over 
het verjagen en afschieten van meeuwen op de Oosterschelde.

1.
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Meeuwen afschieten in Zeeland mag”?

Ja.

2.
Acht u het toelaatbaar dat een beschermde vogelsoort in een natuurgebied wordt 
afgeschoten om het kweken van mosselen veilig te stellen?

De provincie kan hiertoe ontheffingen verlenen op grond van de belangen en
onder de voorwaarden die in de Vogelrichtlijn en dienovereenkomstig in de Flora -
en faunawet worden genoemd. Een van deze belangen is het voorkomen van 
belangrijke schade aan bedrijfsmatige visserij, waartoe de mosselkwekerij ook 
behoort.

3.
Deelt u de mening dat wanneer het voortzetten van een economische bedrijfstak 
in een natuurgebied tot conflicten leidt, het beschermen van het natuurgebied 
voor gaat? Zo ja, is de logische vervolgstap dan niet dat er een einde wordt 
gemaakt aan de mosselkwekerij in de Oosterschelde? Zo nee, waarom niet?

Mosselkwekerij in de Oosterschelde kan goed samengaan met de natuurwaarden 
van dat gebied en daar wellicht zelfs een positieve bijdrage aan leveren.

4 en 5 .
Hoe verhoudt het afschieten van de zilvermeeuw zich tot het gestelde doel van 
het Plan van Uitvoering Mosseltransitie om een duurzame, rendabele mosselsector 
te realiseren zonder schade aan de natuur?
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Kunt u uiteenzetten waarom niet kan worden volstaan met het nemen van minder 
vergaande maatregelen, zoals het verjagen van de meeuw, in plaats van het 
afschieten van de zilvermeeuw?

De provincie heeft ontheffing verleend met als primair doel om de zilvermeeuwen 
te verjagen van de mosselzaadpercelen om belangrijke schade te voorkomen.
Om verjaging effectief te laten zijn is ondersteunend afschot van enkele zilver-
meeuwen een beproefd middel. Hiermee komt de duurzame instandhouding van 
de populatie zilvermeeuwen niet in gevaar. Dit past volledig in de realisatie van de 
mosseltransitie waarin een rendabele sector de natuurwaarden respecteert.

6.
Kunt u inzicht geven in het aantal meeuwen dat mag worden afgeschoten en voor 
welke periode de ontheffing is verleend? 

De ontheffing geldt slechts tussen 1 juli en 1 november, voor de eerste drie weken 
na inzaai van de percelen, en loopt tot en met 2012. Aan de ontheffing is een 
maximum aantal van tien meeuwen per jaar verbonden. Er zal dus slechts op zeer
beperkte schaal ondersteunend afschot voor verjaging plaatsvinden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over de toekomst van orka Morgan (ingezonden 7 oktober 
2010). 

Antwoord van staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie) (ontvangen 2 november 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Another orca at risk»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat er met SeaWorld wordt gesproken over overplaatsing van 
orka Morgan? Wordt u daarover geïnformeerd? 

Antwoord 2
Op dit moment is overplaatsing niet aan de orde. 

Vraag 3
Wordt er nog steeds vastgehouden aan het plan om Morgan terug te 
plaatsen in het wild? Kunt u garanderen dat de orka haar leven niet hoeft te 
slijten in een dolfinarium, dierentuin of amusementspark? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 3
Terugplaatsing in zee is het uitgangspunt van de opvang, maar kan alleen 
geschieden als dit met het oog op welzijn en overlevingskansen verantwoord 
is. Het Dolfinarium heeft hierover aan een groep wetenschappers advies 
gevraagd. 

Vraag 4
Is het waar dat Dolfinarium Harderwijk de orka inmiddels tentoonstelt? Welke 
afweging is hierin gemaakt en welke criteria worden hierbij gebruikt? Hoe 
verhoudt dit zich tot het plan om het dier terug te plaatsen in het wild en de 
kans op een succesvolle terugkeer? 

1 Peta.org, «Another orca at risk», 4 oktober 2010.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 1
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Antwoord 4
Bezoekers van het park zijn gedurende twee uur per dag in de gelegenheid 
Morgan kort te zien. De afweging daarbij is dat het publiek zo deelgenoot kan 
worden van de opvang van de orka en betrokkenheid bij dieren uit de 
natuur kan ontwikkelen. Het Dolfinarium handelt hiermee in overeenstem-
ming met de voorwaarden uit het «Kwaliteitsprotocol opvang van niet-
gedomesticeerde inheemse dieren» en de ontheffing voor opvang die 
verleend is op grond van de Flora- en faunawet. Het protocol stelt dat het 
opvangcentrum waar mogelijk voorlichting geeft over de wilde flora en fauna. 
Het Dolfinarium geeft naar aanleiding van de opvang van Morgan extra 
informatie over de walvisachtigen in de Noordzee. 
Voor zover er informatie is over dolfijnachtigen die tijdelijk gehuisvest zijn in 
een opvangcentrum en daarna uitgezet zijn, heeft een korte verblijfsduur met 
bezichtiging geen nadelige gevolgen voor het succes van een eventuele 
terugkeer in de natuur. Het publiek staat op afstand en er is geen interactie 
met Morgan. Nauwlettend is vanaf de eerste blootstelling haar gedrag en 
herstel gemonitord. 

Vraag 5
Kunt u inzicht geven in de manier waarop de orka verzorgd en behandeld 
wordt, met als uitgangspunt het aansterken van het dier en een succesvolle 
terugkeer naar de natuur, en welke vorderingen hier tot nu toe mee zijn 
geboekt? Welke onafhankelijke experts zijn hierbij betrokken en hoe wordt de 
gevoerde handelwijze getoetst? 

Antwoord 5
De orka wordt behandeld en verzorgd door het personeel van het Dolfinarium 
en SOS Dolfijn, mede op basis van hun uitgebreide ervaring met het 
opvangen van gestrande dieren en de specifieke kennis over orka’s van 
experts uit het buitenland. Het Dolfinarium heeft bekendgemaakt dat de orka 
al goed is aangesterkt, maar nog niet helemaal gezond is. Het is de verant-
woordelijkheid van het Dolfinarium om de opvang conform de gestelde 
voorwaarden uit te voeren. 

Vraag 6
Wanneer verwacht men dat Morgan voldoende is aangesterkt om terug in het 
wild geplaatst te worden? Welke criteria worden hiervoor gebruikt? Wordt 
hierover met u overlegd? 

Antwoord 6
Met hulp van een groep gerenommeerde wetenschappers wordt op dit 
moment onderzocht wat de mogelijke herkomst van Morgan is en of, hoe en 
wanneer terugplaatsing in het wild verantwoord is. Een rapport dienaan-
gaande verwacht het Dolfinarium medio november. Het Dolfinarium zal 
daaruit conclusies trekken en is voornemens zijn plannen met Morgan ter 
toetsing voor te leggen aan mij.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 2
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Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen 15 oktober 2010)

1.
Hebt u kennisgenomen van het onderzoek van Vogelbescherming Nederland
waaruit blijkt dat roofvogels en uilen steeds vaker als huisdier worden
gehouden?¹)

Ja.

2.
Kunt u zich voorstellen dat de Vogelbescherming zich grote zorgen maakt
over het gemak waarmee deze vogels door iedereen kunnen worden
aangeschaft? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?
3.
Hebt u zicht op de aard van het consumentengedrag dat betrekking heeft op
de aankoop van roofvogels? Deelt u de indruk dat er sprake is van
impulsaankopen waardoor mensen onvoldoende op de hoogte zijn van de
behoeften van deze dieren? Zo ja, welke ambitie heeft u voor het terugdringen
van het aantal impulsaankopen en hoe gaat u deze ambitie realiseren? Zo
nee, waar baseert u dat op?
4.
Vindt u roofvogels en uilen, waar sinds Harry Potter veel vraag naar is,
geschikt als huisdier? Zo ja, waar baseert u dat op en hoe verhoudt uw
mening zich tot uw ambitie dat alle gehouden dieren hun natuurlijke gedrag
moeten kunnen vertonen (zoals in dit geval, vliegen) en hoe gaat u er zorg
voor dragen dat deze ambitie ook wordt gerealiseerd?
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voor dragen dat deze ambitie ook wordt gerealiseerd?

2, 3, en 4
Ik kan de genoemde zorgen delen, aangezien ik het van groot belang vind
voor het welzijn van dieren dat mensen de keuze voor een dier weloverwogen
maken en zich vooraf goed op de hoogte stellen van de gevolgen van de
aanschaf van een dier. Ik ga in de eerste plaats uit van de eigen
verantwoordelijkheid van de houder van dieren. Deze verantwoordelijkheid
begint al voor de aanschaf van een dier. De potentiële houder dient zich goed
te laten informeren over de behoeften van een dier. Via het Landelijk
Informatie Centrum voor Gezelschapsdieren (LICG) dat ik financieel
ondersteun, wordt voorlichting gegeven over het verantwoord houden van
dieren. Ook vogels komen aan bod in de voorlichtingsuitingen van het LICG. 
Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PvH) verstrekt ook informatie
over het houden van vogels en is bezig Gidsen voor Goede Praktijken met
gedetailleerde achtergrondinformatie over het houden van dieren, waaronder
vogels, uit te breiden. 

Voor het houden van roofvogels en uilen is veel kennis nodig en dienen de
mogelijkheden aanwezig te zijn om dergelijke dieren op een goede manier te
houden. Naast voldoende grote leefruimte en adequate voeding hebben
sommige soorten roofvogels een voldoende aantal ‘vrije’ vlieguren nodig. Een
houder dient het dier deze nodige verzorging te kunnen bieden. Het doel van
de voorlichting door het LICG en het PVH is de houder van deze kennis te
voorzien.
Echter niet iedereen kan deze dieren de nodige verzorging bieden. Bovendien
hebben deze vogels scherpen klauwen en snavels, waardoor het niet altijd
zonder gevaar is deze vogels te houden. Bij het onthouden van de nodige
verzorging wordt gehandeld in strijd met artikel 37 van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren. Wanneer er sprake is van mishandeling van de
vogels, dan wordt gehandeld in strijd met artikel 36 van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren. In die gevallen kunnen onder meer de nVWA en de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming daartegen optreden.

5.
Kunt u bevestigen, dat sinds de Europese wetgeving om roofvogels en uilen te
verhandelen eind jaren negentig is versoepeld, het aantal in Nederland
verstrekte certificaten dat nodig is om vogels aan te schaffen meer dan
vertienvoudigd is?

Nee, ik kan dit niet bevestigen. Er is geen sprake van een significante stijging
van het aantal in de afgelopen jaren verstrekte certificaten. Roofvogels en
uilen kunnen zowel op bijlage A als B van de CITES-basisverordening
(verordening (EG) nr. 338/97) staan. Dit betekent dat niet voor elke
handelstransactie een certificaat noodzakelijk is. Daarnaast kunnen
certificaten worden verstrekt die voor meerdere handelstransacties geldig zijn.
Ook kunnen andere lidstaten dergelijke certificaten afgeven.
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6.
Kunt u uiteenzetten hoeveel roofvogels er jaarlijks in Nederland worden
verkocht, om welke soorten het gaat en welke ontwikkelingen zich voordoen in
de handel in roofvogels? Zo nee, waarom houdt u hier geen gegevens van bij?

Nee, zie het antwoord op vraag 5.

7.
Kunt u uiteenzetten in hoeverre de in Nederland verhandelde roofvogels
afkomstig zijn van Nederlandse kweek en op welke wijze deze handel wordt
gecontroleerd? Kunt u garanderen dat geen enkele uil of roofvogel die in
Nederland gehouden wordt, afkomstig is uit wildvang? Zo, nee, waarom niet?

De Nederlandse handel in roofvogels en uilen wordt – voor zover dit wettelijk
vereist is – gereguleerd door certificaten. Ik verwijs hiervoor naar vraag 5.
Gefokte roofvogels en uilen – die op bijlage A van de CITES-basisverordening
staan of inheems zijn beschermd - moeten voorzien zijn van een naadloos
gesloten pootring. Verder moet de eigenaar van deze dieren een registratie
bijhouden. Wanneer deze vogels op de Nederlandse markt worden verhandeld,
moet dit in overeenstemming met de Europese regelgeving en de nationale
wetgeving van de betreffende lidstaat. 

De handhaving op deze handel wordt uitgevoerd door de handhavende
autoriteiten, waaronder de nVWA.

In Nederland vindt illegale wildvang plaats, dat is mij bekend. Het rapport van
de Vogelbescherming beschrijft een aantal gevallen. Met de verschillende
handhavingspartners wordt gewerkt om het aantal gevallen van wildvang
terug te dringen. 

8.
Kunt u uiteenzetten welke regelgeving geldt voor het kweken, tentoonstellen
en verhandelen van roofvogels? Acht u deze regelgeving voldoende met het
oog op dierenwelzijn, volksgezondheid en biodiversiteit? Kunt u dit
toelichten?

Alle roofvogels vallen onder de reikwijdte van de CITES-basisverordening.
Daarnaast zijn alle roofvogels aangewezen als beschermde diersoort op grond
van de Flora- en faunawet (Ffw.). Ingevolge artikel 13 van de Ffw. is het
tentoonstellen van, de handel in en het bezit van dieren van beschermde
diersoorten verboden, tenzij sprake is van een vrijstelling of een ontheffing.
Vrijstelling van deze verboden bestaat op grond van het Besluit vrijstelling
beschermde dier- en plantensoorten voor in gevangenschap geboren en
gefokte exemplaren van aangewezen soorten, in overeenstemming met de
Europese regelgeving. Zoals ik reeds in vraag 7 heb toegelicht, moeten
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roofvogels die op bijlage A van de CITES-basisverordening staan of inheems
zijn beschermd, worden voorzien van een naadloos gesloten pootring.
Wanneer de vogels in Nederland zijn gefokt, moet de pootring voldoen aan de
eisen die gesteld zijn in de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen
en andere merktekens.
Ook zijn onder meer de artikelen 36, 37, 40 en 41 van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren van toepassing. Op grond daarvan is het verboden
dieren te mishandelen, dieren de nodige zorg en verzorging te onthouden en
bepaalde ingrepen bij dieren te verrichten. Dieren die een verboden ingreep
hebben ondergaan, mogen niet verkocht en gekocht worden, ten verkoop in
voorraad worden gehouden en aan tentoonstellingen deelnemen.
Daarnaast is nog de Regeling handel levende dieren en levende producten van
toepassing. Deze regeling bevat algemene regels voor de handel in vogels,
voor zover de CITES-regelgeving niet van toepassing is. 

9.
Bent u bereid een einde te maken aan de mogelijkheid roofvogels en uilen te
houden als huisdier en het organiseren van roofvogelshows aan strengere
voorwaarden te verbinden? Zo nee, waarom niet?
10.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de positieflijst van te houden
zoogdieren? Wanneer verwacht u deze positieflijst gereed te hebben? Bent u
van plan ook positieflijsten voor alle overige diersoorten op te stellen? Kunt u
dit toelichten?

Voor uw vraag met betrekking tot de roofvogelshows verwijs is u naar mijn
antwoorden op eerdere Kamervragen (Aanhangsel van de Handelingen,
Kamervragen 2009/2010, 2031). 

Zoals ik u eerder heb aangegeven, werk ik in het kader van de totstandkoming
van de Wet dieren aan een positieflijst die vooralsnog alleen voor zoogdieren
gaat gelden. Op dit moment wordt in samenwerking met de Wageningen
Universiteit, Livestock Research, gewerkt aan het opstellen van deze lijst. Bij
gebleken goede ervaringen met de lijst zal ik overwegen om deze uit te
breiden naar andere diergroepen, zoals bijvoorbeeld vogels.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het terugplaatsen van orka 
Morgan (ingezonden 8 november 2010). 

Antwoord van staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie) (ontvangen 20 december 2010). 

Vraag 1
Kent u het plan dat de mogelijkheden in kaart brengt om orka Morgan de 
vrijheid te hergeven?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 t/m 5
Kunt u bevestigen dat terugplaatsing in het wild van orka Morgan nog steeds 
uw doelstelling is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u 
vrijlating bevorderen? 
Kunt u de garantie geven dat u geen toestemming zult geven om orka 
Morgan over te plaatsen naar SeaWorld of een ander soortgelijk dolfinarium? 
Kunt u een inhoudelijke reactie geven op het plan van de organisatie «Free 
Morgan», waarin wordt aangegeven hoe orka Morgan in het wild kan worden 
teruggeplaatst? 
Deelt u de mening dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de 
rehabilitatie en resocialisatie van orka Morgan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
op welke termijn en wijze denkt u die duidelijkheid te kunnen verschaffen? 

Antwoord 2 t/m 5
Onlangs is het Dolfinarium Harderwijk – op grond van adviezen van door hen 
geraadpleegde deskundigen – tot de conclusie gekomen dat de orka Morgan 
niet teruggeplaatst kan worden in de vrije natuur. 
Zoals ik u reeds meldde in reactie op eerder gestelde Kamervragen (Aan-
hangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 344) kan het Dolfinarium 
dit besluiten binnen het kader van de aan hen verleende ontheffing en het 
Kwaliteitsprotocol.

1 www.freemorgan.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie over het afschotbeleid van wilde zwijnen 
(ingezonden 11 november 2010). 

Antwoord van staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie) (ontvangen 20 december 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «PVV en ministerie steggelen over wilde zwijnenbeleid»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 en 3
Is het waar dat het Productschap Vee en Vlees (PVV) minder wil afdragen aan 
het Diergezondheidsfonds? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Bent u van mening 
dat het productschap de vrijheid heeft zelf de hoogte van de afdracht te 
bepalen in casu? 
Hebt u al een besluit genomen op het verzoek van het productschap? Zo ja, 
hoe luidt dit besluit? Zo nee, wanneer denkt u dit besluit te nemen en op 
welke gronden? 

Antwoord 2 en 3
In het convenant Diergezondheidsfonds (DGF) 2010–2014 is opgenomen dat 
de (toenmalige) minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich 
maximaal zal inspannen om, voor zover dit binnen de invloedsfeer van het 
Rijk ligt, de bestaande belemmeringen met betrekking tot de handhaving van 
het nulstandbeleid voor wilde zwijnen weg te nemen. 
Met het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) is overeengekomen dat de 
maximale bijdrage van de sector aan crisisbestrijdingskosten voor de 
categorie varkens, met 7 miljoen euro zal worden verlaagd (in geval van een 
uitbraak) zolang de minister deze toezegging nog niet heeft waargemaakt. 

1 Agrarisch Dagblad, PVV en ministerie steggelen over wilde zwijnenbeleid, 25 oktober 2010.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 1
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Vraag 4
Bent u bereid het productschap erop te wijzen, aangezien het productschap 
besmettingsgevaar van dierziekten tussen wilde zwijnen en varkens in de 
veehouderij vreest, dat in de «ex ante evaluatie maatwerk beheer van wilde 
zwijnen»2 staat dat: 
a) de besmettingskans van besmettelijke dierziekten van wilde zwijnen naar 

de gedomesticeerde populatie klein is, 
b) de afgelopen 27 jaar (sinds 1983) geen klassieke varkenspest bij wilde 

zwijnen is aangetroffen 
c) er tot nog toe geen antistoffen tegen Swine vesicular disease (blaasjes-

ziekte), Ziekte van Aujeszky, mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest 
zijn aangetroffen in de wilde zwijnenpopulatie en 

d) ook Trichinella spp. niet kon worden aangetoond? 

Antwoord 4
Het Productschap is op de hoogte van de inhoud van het voornoemde 
rapport. 

Vraag 5
Ziet u een relatie tussen de intensieve jacht op de Veluwe, het bijkomende 
vluchtgedrag3 en de aanwezigheid van de zwijnen in de nul optiegebieden? 
Zo ja, bent u bereid de jacht op zwijnen te verbieden ten einde ook een einde 
te maken aan het vluchtgedrag? 

Antwoord 5
Voor inzicht in de gangbare opvattingen verwijs ik naar het Alterra-rapport 
«Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe», die de Kamer 
op 4 juni 2010 heeft ontvangen (Kamerstuk 31 581, nr.14). Hieruit blijkt geen 
relatie tussen bewegingen van wilde zwijnen ten gevolge van het afschot en 
het aantal aanrijdingen in het gebied. 

Vraag 6
Hoe verklaart u de toegenomen4 meldingen van «overlast» terwijl het 
overgrote deel van de wilde zwijnenpopulatie afgeschoten is? Deelt u de 
mening dat het gegeven dat na jaarlijks afschot van de zwijnenpopulatie de 
gemelde overlast niet kleiner maar groter lijkt te worden, aangeeft dat een 
dergelijk rigoureus afschot kennelijk niet werkt? Zo nee, waarop baseert u uw 
conclusie? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan ten aanzien van het 
jaarlijkse afschot van grote hoefdieren? 

Antwoord 6
Het is aan het bevoegde gezag (in casu de provincie) om hier al dan niet 
conclusies aan te verbinden. 

Vraag 7
Deelt u de mening dat het jaarlijks afschieten van het overgrote deel van een 
populatie wettelijk beschermde hoefdieren, geen duurzame oplossing kan 
vormen voor gesignaleerde problemen met die dieren? Zo ja, bent u bereid 
een politieke en maatschappelijke  discussie te entameren over dit thema? Zo 
nee, waarom niet? 

2 Groot-Bruinderink, G.W.T.A., et al (2009) Ex ante evaluatie maatwerk beheer van wilde 
zwijnen, pag. 83 en 94. Alterra.

3 Maillard, D., P. Fournier (1995). Effects of shooting with hounds on size of resting range of 
wild boar (Sus scrofa L.) groups in mediterranean habitat. IBEX J.M.E., 3: 102–107. Scillitani, 
L., A. Monaco, S. Toso (2009) Do intensive drive hunts affect wild boar (Sus scrofa) spatial 
behaviour in Italy? Some evidences and management implications. European Journal of 
Wildlife Research, 1612–464. Tolon, V., S. Dray, A. Loison (2009) Responding to spatial and 
temporal variations in predation risk: space use of a game species in a changing landscape 
of fear. Canadian Journal of Zoology, 87(12): 1129–1137.

4 http://www.deputtenaer.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/ldquo-Onzinnige-overpopulatie-
wilde.608101.news

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 2
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Antwoord 7
Nee, ik ben van mening dat afschot van wilde zwijnen een duurzaam 
instrument is om schade en overlast beheersbaar houden. Ik zie geen reden 
om hier een maatschappelijke dialoog over te beginnen, temeer omdat het 
een verantwoordelijkheid betreft van de provincie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 3
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66
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van
Defensie over uitspraken van de Raad
van State. (Ingezonden 6 augustus
2009)

1
Heeft u kennisgenomen van de
uitspraak van de Raad van State met
betrekking tot de geluidszone van
vliegveld Eindhoven?

2
Heeft u een verklaring voor het feit
dat de door u bepaalde geluidszone
als ondeugdelijk is beoordeeld? Zo ja,
was het negatieve oordeel te
vermijden geweest wanneer u de
geluidszone zorgvuldiger had
vastgesteld? Zo nee, waarom niet?

3
Acht u het redelijk dat omwonenden
zich in een tijd- en kostenrovende
procedure tot de Raad van State
moeten wenden wanneer de overheid
verzuimd heeft zorgvuldig te werk te
gaan bij de vaststelling van een
geluidszone? Zo ja, waarom? Zo nee,
op weke wijze bent u bereid de
omwonenden te compenseren voor
de gepleegde inspanningen?

4
Acht u het vergoedingsstelsel voor de
gemaakte kosten door organisaties
die met succes bezwaar maken tegen
ondeugdelijk overheidsbeleid

toereikend? Zo ja, waarop baseert u
uw mening? Zo nee, bent u bereid de
regeling in redelijkheid aan te
passen?

5
Hoe beoordeelt u het negatieve
oordeel van de Raad van State in
relatie tot het grote aantal negatieve
oordelen met betrekking tot
overheidsbeleid ten aanzien van de
handhaving van natuuren
milieuregels van de afgelopen
maanden?

Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen ter zake van het lid
Thieme (PvdD), ingezonden
5 augustus 2009 (vraagnummer
2009Z14520).

Antwoord

Antwoord van minister Cramer
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) mede
namens de staatssecretaris van
Defensie (ontvangen 21 september
2009)

1
Ja.

2
De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State heeft de
geluidszone niet als ondeugdelijk
beoordeeld. Zij heeft geconcludeerd
dat de verwijzing naar de in het
Tweede Structuurschema Militaire
Terreinen opgenomen indicatieve
geluidszone onvoldoende

onderbouwing is voor de omvang
van de geluidszone. Ook is in de
procedure onduidelijk gebleven in
hoeverre de omvang van de
geluidszone gerechtvaardigd is in
verband met de sluiting van militaire
luchtvaartterreinen dan wel het
voorziene bondgenootschappelijke
medegebruik van het militaire
luchtvaartterrein Eindhoven. Het
bestreden besluit is daarom voor
zover het de geluidszone betreft
wegens ontoereikende motivering
vernietigd. Bij een nieuw besluit zal
de motivering van de omvang van de
geluidszone worden aangevuld.

3
Een belangrijk kenmerk van ons
rechtsbestel is dat een
overheidsbesluit getoetst kan worden
door een onafhankelijke rechterlijke
instantie op verzoek van
belanghebbende partijen. Indien het
beroep gegrond wordt verklaard,
geldt een door de wetgever
vastgesteld vergoedingenstelsel,
zoals nader toegelicht in het
antwoord op vraag 4. Er is daarom
geen reden tot het creëren van een
ander stelsel van (financiële)
compensatie.

4
De Algemene wet bestuursrecht met
de daarop gebaseerde regelgeving
geeft algemene regels omtrent de
vergoeding, bij een gegrond
verklaard beroep, van het betaalde
griffierecht (art. 8:74 Algemene wet
bestuursrecht) alsmede voor
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gemaakte kosten voor juridische
bijstand en andere proceskosten (art.
8:75 Algemene wet bestuursrecht en
het Besluit proceskosten
bestuursrecht). Voorts wordt door
artikel 7:15 Algemene wet
bestuursrecht in samenhang met het
Besluit proceskosten bestuursrecht
onder omstandigheden voorzien in
een vergoeding voor in een
bezwaarprocedure gemaakte kosten.
Bij gegrondverklaring van het beroep
kan de rechter voorts een
schadevergoeding toekennen (art.
8:73 Algemene wet bestuursrecht).
De wetgever heeft aldus een
toereikend vergoedingenstelsel in het
leven geroepen. Wetswijziging op dit
punt wordt niet overwogen. Daarbij
kan nog worden opgemerkt dat zeer
binnenkort een wijziging van het
Besluit proceskosten bestuursrecht
zal worden doorgevoerd, die
bewerkstelligt dat de bedragen
voor de berekening van
proceskostenvergoedingen worden
aangepast aan de hand van de
consumentenprijsindex 1994–2008, te
weten een verhoging met 35,62%.

5
Het in de vraag opgeroepen beeld dat
besluiten van de (rijks)overheid
merendeels en meer dan vroeger
worden vernietigd wegens strijd met
natuur- en milieuregels herken ik niet.
In de toelichting op de vragen wordt
verwezen naar de vragen met het
kenmerk 2009Z14520. Naar
aanleiding van de daar genoemde
voorbeelden merk ik op dat die een
periode van bijna 5 jaar beslaan. Voor
het overige verwijs ik naar de
antwoorden op genoemde vragen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 140
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124
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, van
Verkeer en Waterstaat en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater. (Ingezonden
6 augustus 2009)

1
Kent u de berichten «Gehalte
Imidacloprid in oppervlaktewater
soms 10.000x boven de norm»1 en
«Oorzaak bijensterfte is vervuild
water»2?

2
Is het waar dat uit metingen van
Rijkswaterstaat blijkt dat er een
grootscheepse overschrijding van de
normen plaatsvindt? Zo nee, uit welk
onderzoek blijkt dat de normen niet
op grote schaal worden
overschreden? Zo ja, op welke
schaal?

3
Kunt u uiteenzetten wat de situatie in
2008 was met betrekking tot het
voorkomen in het oppervlaktewater
van imidacloprid en andere
bestrijdingsmiddelen? Welke normen
zijn in dat jaar in welke mate
overschreden?

4
Deelt u de mening dat de normen er
zijn om gehandhaafd te worden en

bent u bereid de handhaving zodanig
te verscherpen dat overschrijding van
de normen op het gebied van
Imidacloprid en soortgelijke middelen
niet meer voorkomt? Zo ja, op welke
termijn en wijze? Zo nee, waarom
niet?

5
Bent u bereid een moratorium op
Imidacloprid en soortgelijke middelen
in te stellen op basis van de nu
vastgestelde overschrijding van de
normen? Zo ja, op welke termijn?
Zo nee, waarom niet?

6
Kunt u aangeven hoe vaak
proces-verbaal is opgemaakt in de
afgelopen drie jaar tegen
normoverschrijdingen bij het gebruik
van Imidacloprid? Zo ja, kunt u een
gedetailleerd overzicht geven van de
regio’s waar de overtredingen zijn
vastgesteld? Zo nee, waarom niet?

7
Bent u bereid een
zero-tolerance-beleid te ontwikkelen
op het gebied van misbruik van
bestrijdingsmiddelen die schadelijk
zijn voor de leefomgeving? Zo ja, op
welke termijn en wijze? Zo nee,
waarom niet?

8
Is het waar dat er een toetsing
mogelijk is van geautoriseerde
gewasbeschermingsmiddelen aan de
KRW-doelstellingen3, en is deze
toetsing al toegepast op
Imidacloprid? Zo ja, wat waren
hiervan de resultaten? Zo nee,

waarom niet en wanneer bent u
voornemens een dergelijke toetsing
uit te voeren?

9
Kunt u inzicht geven in het
voorkomen van Imidacloprid en
andere bestrijdingsmiddelen in
drinkwaterbronnen, en in de
mogelijke gezondheidsrisico’s die
hieraan verbonden zijn?

10
Wie betaalt de kosten van het
zuiveren van het oppervlaktewater
van Imidacloprid en andere
bestrijdingsmiddelen en op welke
wijze wordt hierin het principe «de
vervuiler betaalt» toegepast? Indien
de vervuiler niet betaalt in deze, bent
u bereid om dit te veranderen en
ervoor te zorgen dat de bevolking niet
langer opdraait voor deze vervuiling,
bijvoorbeeld door middel van een
heffing op bestrijdingsmiddelen?

11
Deelt u de mening dat de bedreiging
van de bijen- en vlinderstand mede
het gevolg lijkt te zijn van de
vervuiling van het oppervlaktewater,
en dat daarmee adequate handhaving
van normoverschrijdend gedrag van
gebruikers van bestrijdingsmiddelen
de hoogste prioriteit zou moeten
krijgen? Zo nee, waarom niet?

12
Deelt u de mening dat de bedreiging
van de bijenstand een serieuze
bedreiging van land- en
tuinbouwbelangen en van de
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biodiversiteit met zich meebrengt?
Zo nee, waarom niet?

13
Deelt u de mening dat de bedreiging
van de bijen- en vlinderstand
dusdanig ernstige gevolgen kan
hebben dat het gerechtvaardigd en
noodzakelijk is het voorzorgprincipe
toe te passen; dat wil zeggen, deelt u
de mening dat wetenschappelijke
onzekerheid over de risico’s geen
reden is om te wachten met het
verbieden van het gebruik van
Imidacloprid omdat er substantiële
aanwijzingen bestaan dat deze
activiteit ernstige effecten kan hebben
op het milieu? Zo nee, waarom niet?

1 Persbericht Natuur en Milieu, 5 augustus
2009
http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&
itemID=5270
2 AD, 14 juli 2009
http://www.ad.nl/dierennieuws/3368366/
lsquoOorzaak_bijensterfte_is_vervuild_
waterrsquo.html
2 Vewin, Jaarverslag 2008 «Water is ons
belang»
http://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/
Publicaties/Jaarverslagen/Jaarverslag%20
Vewin%202008.pdf

Antwoord

Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat (ontvangen 25 september
2009)

1
Ja.

2
Uit metingen van de regionale
waterbeheerders (waterschappen) in
regionale wateren blijkt dat de
geldende waterkwaliteitsnorm (MTR)
voor imidacloprid de laatste jaren
veelvuldig wordt overschreden.
In de rijkswateren, in beheer van
Rijkswaterstaat (RWS), voldoet
imidacloprid wel aan de geldende
waterkwaliteitsnorm.
De meetgegevens van de
waterbeheerders worden onder regie
van RWS op het internet ontsloten
door middel van de
bestrijdingsmiddelenatlas
(www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl).

3
Nee. De meetgegevens van de
waterbeheerders over 2008 zullen pas

in de tweede helft van 2009
beschikbaar zijn in gecontroleerde en
getoetste vorm. Dit geldt voor zowel
imidacloprid als alle andere
gewasbeschermingsmiddelen waar
door de waterbeheerders onderzoek
naar wordt gedaan.

4
Ja. Echter bij overschrijding van de
geldende waterkwaliteitsnorm is het
nu alleen mogelijk handhavend op te
treden indien er een causale relatie
tussen de gemeten
normoverschrijding en de hieraan
gerelateerde agrarische toepassing
kan worden aangetoond. In de
praktijk is deze causale relatie
moeilijk te leggen en kunnen
meerdere bronnen en oorzaken
de aanwezigheid van
gewasbeschermingsmiddelen in
oppervlaktewater bepalen. Die
bronnen kunnen ook buiten de
gewasbescherming liggen. Er wordt
geprobeerd op korte termijn de
handhaving aan te scherpen, maar
daarvoor moet eerst een
uitvoeringsinstrument nader worden
geoperationaliseerd. Hierdoor kunnen
meetgegevens van waterbeheerders
beter betrokken worden bij de
toelatingsbeoordeling van
gewasbeschermingsmiddelen. Indien
kan worden aangetoond dat er een
aannemelijk verband bestaat tussen
de gemeten normoverschrijding en
de toepassing van een
gewasbeschermingsmiddel, dan zal
eerst worden gekeken of de emissie
niet op eenvoudige wijze kan worden
teruggedrongen. Als dit terugdringen
niet snel genoeg gebeurt, zal op
termijn de toepassing verder worden
beperkt of verboden door het
College voor Toelating van
Gewasbeschermingsmiddelen en
Biociden (Ctgb). Het protocol hoe het
Ctgb moet handelen bij gemeten
normoverschrijding in waterlichamen
wordt aan de hand van
probleemstoffen thans ontwikkeld.

5
Nee. Bij het onderzoek naar de
ontwikkeling van het adequate
instrumentarium om meetgegevens
te betrekken bij de
toelatingsbeoordeling wordt
imidacloprid op dit moment
meegenomen als probleemstof, zie
antwoord op vraag 4. Ook via het
project Schone Bronnen wordt met
alle betrokken convenantspartijen op
dit moment actief samengewerkt om

normoverschrijdingen van
probleemstoffen, waaronder
imidacloprid, terug te dringen.

6
Voor zover bekend is er in geen enkel
geval proces-verbaal opgemaakt
tegen een toepasser van imidacloprid
vanwege een normoverschrijding.
Zie ook het antwoord op vraag 4 over
het kunnen aantonen van een causale
relatie tussen toepassing en
normoverschrijding.

7
Ja. Dit is staand beleid bij de
controle op het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. De
bevoegde toezichthouders richten
zich bij hun controles reeds primair
op het tegengaan van misbruik van
gewasbeschermingsmiddelen en
betrekken daarin de mate van
schadelijkheid voor mens, dier en
milieu.

8
Ja. Naar aanleiding van de
bevindingen van de tussenevaluatie
van de nota Duurzame
gewasbescherming zijn door het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) nieuwe
waterkwaliteitsnormen afgeleid voor
onder meer imidacloprid. Deze
normafleiding is uitgevoerd conform
de methodiek die in Europa wordt
toegepast bij het vaststellen van de
waterkwaliteitsnormen voor de
prioritair (gevaarlijke) stoffen van de
Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze
«nieuwe» waterkwaliteitsnormen
zullen als KRW-doelen wettelijk
worden vastgelegd in het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water
(Bkmw). Het Bkmw is op dit moment
nog niet vastgesteld en ligt ter advies
voor aan De Raad van State.
Een eerste toetsing van de
meetgegevens aan de «nieuwe»
waterkwaliteitsnormen voor
imidacloprid laat een duidelijke
teruggang zien van het aantal
normoverschrijdingen ten opzichte
van het beeld geschetst onder punt 2.
Imidacloprid blijft echter ook bij
de toetsing aan de «nieuwe»
normen een probleem voor
oppervlaktewaterkwaliteit en de
KRW-doelen. De fabrikant van
imidacloprid is vanwege de
normoverschrijdingen, in
samenwerking met een aantal
waterbeheerders, gestart met een
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project in de glastuinbouw om de
problemen op te lossen.

9
De Vereniging van waterbedrijven in
Nederland (Vewin) hanteert een lijst
met gewasbeschermingsmiddelen
die een potentieel probleem zijn voor
de drinkwaterbereiding uit
oppervlaktewater. Op de meest
recente lijst uit 2007 staan 17
gewasbeschermingsmiddelen.
Imidacloprid wordt door de Vewin
niet als probleemstof aangemerkt.
De metingen voldoen aan het
drinkwatercriterium.

10
De kosten voor het zuiveren van
oppervlaktewater dat gebruikt wordt
voor drinkwaterbereiding wordt door
de drinkwaterbedrijven ten laste van
de burger gebracht. Het principe «de
vervuiler betaalt» wordt hier niet
toegepast. Het ten laste brengen van
de vervuiler is problematisch omdat
meerdere bronnen en oorzaken aan
te wijzen zijn voor het voorkomen van
gewasbeschermingsmiddelen in
oppervlaktewater. Daarnaast wordt
het oppervlaktewater waaruit
drinkwater wordt bereid ook
nog eens belast met
gewasbeschermingsmiddelen
afkomstig uit het buitenland,
waardoor het moeilijk is te
differentiëren tussen verschillende
«vervuilers».

11
Nee. Ik deel de koppeling die gelegd
wordt in uw mening niet.
Over de precieze afname van het
aantal bijenvolken en de vlinderstand
ontbreken betrouwbare gegevens. Ik
ga het onderzoek naar bijenziekten en
de oorzaken ervan intensiveren. Zie
mijn brief aan uw Kamer van 29 mei
2009 (TK 31 700 XIV, nr. 154).
Het uitvoeringsinstrument genoemd
in vraag 4 zal adequate beoordeling
van toepassingen die
normoverschrijding kunnen
veroorzaken op korte termijn mogelijk
moeten maken. Deze activiteit heeft
hoge prioriteit bij de gezamenlijke
ministeries.

12
Nee. Zie mijn beantwoording van uw
vragen over bijensterfte van 15 juli jl.
(nr. 2009Z13985).

13
Nee. Zie mijn beantwoording van uw
vragen over bijensterfte van 15 juli jl.
(nr. 2009Z13985).
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564
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers voor
Ontwikkelingssamenwerking en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over een
Indonesische smogwolk. (Ingezonden
20 augustus 2009)

1
Kent u de uitzending «Sumatra,
geteisterd door bosbranden» uit de
serie Bedreigde Paradijzen1 en het
artikel «Ontdekking bruine wolk
boven Azië»?2

2
Kunt u aangeven wat de stand van
zaken is met betrekking tot het gevolg
geven aan de in het INDOEX project
vastgestelde luchtvervuiling met roet-
en sulfaatdeeltjes en koolmonoxide
en de nadelige effecten daarvan op
de gezondheid van mensen,
dieren en planten en op
klimaatontwikkelingen, de zuurgraad
van de regen en rijstproductie?
Zo nee, waarom niet, gelet op de
Nederlandse betrokkenheid bij het
project?

3
Kunt u aangeven of Nederland nog
steeds betrokken is bij onderzoek
naar de milieueffecten van smog op
het zuidelijk halfrond? Zo nee,
waarom is Nederland niet langer
betrokken? Bent u bereid een vervolg
te geven aan de eerdere
betrokkenheid?

4
Deelt u de mening dat preventie op
het gebied van milieuverontreiniging
een belangrijk onderdeel behoort te
vormen van het
ontwikkelingssamenwerkings-
programma? Zo nee, waarom niet?

1 Bedreigde paradijzen, 15 augustus 2009
http://www.teleac.nl/?nr=2186742&site=
site_teleac&project=2186722
2 KNMI, 30 augustus 2002: «Ontdekking
bruine wolk boven Azië»
http://www.knmi.nl/cms/content/4885/
ontdekking_bruine_wolk_boven_azie

Antwoord

Antwoord van minister Cramer
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer), mede
namens de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking
(ontvangen 5 november 2009), Zie
ook Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2009–2010, nr. 165

1
Helaas is deze aflevering na
uitzending niet terug te zien op
internet. Het artikel en de
problematiek zijn ons bekend.

2
De Nederlandse betrokkenheid bij het
INDOEX project betreft de deelname
van vijf experts van het KNMI aan het
INDOEX meetcampagne naar
luchtverontreiniging boven de
Indische Oceaan in 1999. De

initiatiefnemer UNEP heeft het
INDOEX-project in 2002 verbreed in
het zogenoemde Project Atmospheric
Brown Cloud. Onderdeel hiervan was
dat UNEP samen met partners meer
onderzoek heeft gedaan en eind 2008
is een uitgebreide assessment van dit
fenomeen gepresenteerd (zie
http://www.unep.org/pdf/
ABCSummaryFinal.pdf). De landen in
de regio, ondersteund door UNEP,
ondernemen een veelheid aan
projecten gericht op het beperken van
de uitstoot van luchtverontreinigende
stoffen, o.a. via invoering van
schonere brandstoffen. Nederland
financiert zowel direct via het
Partnership for Clean Fuels and
Vehicles (PCFV) als via de algemene
bijdrage aan UNEP (Nederland is
thans de grootste donor) mee aan
deze initiatieven.

3
Nederland loopt voorop op het
gebied van satellietmetingen van de
samenstelling van de atmosfeer.
Zo heeft Nederland de
meetinstrumenten Ozon Meet
Instrument (OMI) en Sciamachy
ontwikkeld, instrumenten die vanuit
de ruimte nog steeds een schat aan
gegevens over de luchtkwaliteit in de
gehele wereld leveren. Het kabinet
heeft vorig jaar nog besloten het
grootste deel van de ontwikkeling van
het nieuwe Troposferisch Ozon Meet
Instrument (TropOMI) te bekostigen,
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zodat de metingen vanaf 2014
voortgezet kunnen worden, zoals
uiteengezet in de ruimtevaartbrieven
van 2008 (Kamerstukken 24 446, nr.
37 en nr. 43).

4
Ik deel uw mening dat preventie op
het gebied van milieuverontreining
een belangrijk onderdeel behoort te
vormen van
ontwikkelingssamenwerking.
Duurzaamheid, klimaat en energie is
een van de vier prioritaire thema’s
van de Nederlandse
ontwikkelingssamenwerking. In de
regio zuid en zuid-oost Azie werkt
Nederland bilateraal samen op het
gebied van milieu met Indonesie,
Pakistan en Vietnam. In Indonesie
ondersteunen wij de regering bij het
treffen van maatregelen om de bos-
en veenbranden tegen te gaan. In
Pakistan werken wij samen bij het
terugdringen van de vervuiling in de
industrie. In Vietnam geven wij steun
aan het ontwikkelen van biogas. Ook
via andere kanalen, zoals de VN, de
internationale financiele instellingen
en NGO’s geven wij steun aan
milieuactiviteiten in de regio.
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240
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister en de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over excessieve
uitgaven van de provincie Friesland
voor een reisje New York.
(Ingezonden 11 september 2009)

1
Kent u het bericht «Ter Horst woest
over reisje naar New York»?1

2
Is het waar dat de provincie Friesland
337.000 euro heeft uitgetrokken voor
het bezoek van een Friese delegatie
aan New York in het kader van de
400-jarige band met deze stad?

3
Is het waar dat de delegatie bestond
uit van 17 personen die elk een
kostenpost van bijna 20.000 euro
opleveren voor een verblijf van één
week in New York?

4
Deelt u de mening dat er een zeer
slecht signaal uitgaat van een
dergelijk uitgavenpatroon vanuit
publieke middelen en bent u bereid
en in staat de provincie Friesland
daar formeel op aan te spreken? Zo
ja, op welke termijn en wijze? Zo nee,
waarom niet?

5
Kan een excessief uitgavenbeleid van
provincies leiden tot strafkorting
vanuit het provinciefonds? Zo ja, ziet
u in onderhavig reisje een aanleiding

zo’n korting te overwegen, of in het
vooruitzicht te stellen in geval van
herhaling?

1 KPN vandaag, 9 september 2009
http://www.kpnvandaag.nl/#ExtendedNews/
contentid=76800

Antwoord

Antwoord van minister Ter Horst
(Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), mede namens de
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
(ontvangen 5 oktober 2009)

1
Ja.

2
De provincie Friesland heeft op mijn
verzoek laten weten dat de kosten
337.500 euro bedroegen.

3
Nee. De provincie heeft aangegeven
dat de delegatie uit zestien leden
bestond. De reis- en verblijfkosten
bedroegen 1800 euro per persoon. De
resterende 308.700 euro is besteed
aan het maken en presenteren van
een boek over Friese-Amerikanen,
aan deelname aan het Water Forum
2009 in New Jersey, aan het drie jaar
lang ondersteunen van een Fries
bedrijvencentrum in New York, aan
een deels Fries cultureel festival op
Governors Island, aan een Peter
Stuyvesant-herdenkingsbijeenkomst
in New York en aan een bijeenkomst
met 350 Friese Amerikanen op
Governors Island.

4
Ik heb in een eerdere fase namens
het kabinet via de voorzitters van
de VNG en het IPO gevraagd
terughoudendheid te betrachten en
hun ambtelijke en bestuurlijke
delegaties beperkt te houden. Naar
aanleiding van de publiciteit heb
ik een gesprek gehad met de
Commissaris van de Koningin,
waarin ik hem hierover om
informatie heb gevraagd. Ik vind
dat overheidsuitgaven altijd zeer
zorgvuldig dienen te worden
afgewogen.

5
Nee, dat kan niet.
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4
Vragen van het lid Koffeman (Partij
voor de Dieren) op 30 september
2009 medegedeeld aan de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport inzake prof. dr. Osterhaus.

1
Kent u het bericht «aandelen
Osterhaus in vaccin»?1

2
Kent u het bericht «experts zaaien
paniek op tv en nu is er teveel
griepvaccin»2

3
Is het juist dat in de ochtend van
18 juni 2009 nog ongewis was of en
hoeveel griepvaccins er zouden
worden aangeschaft in afwachting
van advies van de Gezondheidsraad
en dat u later diezelfde dag
bekendmaakte 34 miljoen vaccins te
hebben aangeschaft? Zo nee, waarin
is de berichtgeving onjuist? Zo ja,
waarom heeft u het advies van de
Gezondheidsraad niet afgewacht c.q.
opgevolgd?

4
Is het juist dat het advies van Dr.
Osterhaus zwaar gewogen heeft bij
de aanschaf van 34 miljoen vaccins?
Zo nee, waar blijkt dat uit? Zo ja, op
welke deskundigen heeft u zich nog
meer gebaseerd bij uw beslissing om
tot aanschaf over te gaan?

5
Is het juist dat Dr. Osterhaus aandelen
bezit in het bedrijf Viroclinics dat

betrokken was bij de ontwikkeling
van het H1N1 vaccin? Zo nee, heeft
Dr. Osterhaus dan direct of indirect
belang in het bedrijf en op welke
wijze? Zo ja, acht u het zuiver dat Dr.
Osterhaus het bezit van deze
aandelen eerder ontkende en
belanghebbend is bij omvangrijke
overheidsaankopen, zoals de
genoemde 34 miljoen vaccins?

6
Vindt u het relevant dat Dr. Osterhaus
stelt dat hij niet veel verdient aan de
aandelen Viroclinics? Kunt u een
nadere kwantificering geven aan de
invloed op het resultaat van
Viroclinics van de overheidsaanschaf
van 34 miljoen vaccins?

7
Bent u met mij van mening dat de
«viral marketing» rond een pandemie
geheel vrij zou moeten zijn van
commerciële invloeden of de schijn
daarvan? Zo nee, waarom niet?

8
Hoe beoordeelt u de uitspraak van Dr.
Osterhaus dat «alle mensen die
belangrijk zijn per definitie
samenwerken met de industrie» en
dat de ontwikkeling van antivirale
middelen «niet anders zou kunnen
dan via publiek private
samenwerking»?

9
Ziet u in de berichtgeving over
mogelijke belangenverstrengeling
aanleiding om een duidelijker
scheiding aan te brengen tussen
overheidsadviseurs en

belanghebbenden bij ontwikkeling en
productie van vaccins? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, op welke termijn
en wijze?

1 http://www.telegraaf.nl/binnenland/
4948858/__Aandelen_Osterhaus_in_vaccin__.
html?p=3,2
2 NRC Handelsblad d.d. 28-09-09, blz. 6.

Antwoord

Antwoorden van de heer Klink
(minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport) (Ontvangen
20 november 2009).

1
Ja.

2
Ja.

3
Nee, zie mijn antwoord op dezelfde
vraag van lid Arib van de Tweede
Kamer van 5 oktober 20091.

4
Nee, zie mijn brief aan de Tweede
Kamer van 30 september 20092.

5
In mijn brief aan de Tweede Kamer
van 29 oktober 20093 heb ik de relatie
van prof. dr. Osterhaus met het
bedrijf ViroClinics uitgelegd.

6
Nee, zie mijn brief aan de Tweede
Kamer van 29 oktober 2009.

7
Ik laat mij op een zo onafhankelijk
mogelijke manier adviseren. Hoe ik
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tot mijn besluit ben gekomen over
aanschaf van vaccin tegen Nieuwe
Influenza A (H1N1) heb ik uitgebreid
aan de Tweede Kamer gemeld in mijn
brief van 30 september 2009.

8
In mijn brief aan de Tweede Kamer
van 30 september 2009 heb ik gemeld
dat grootschalig vaccinonderzoek
alleen mogelijk is in samenwerking
met het bedrijfsleven.

9
Nee, zie mijn brief aan de Tweede
Kamer van 30 september 2009.

1 Tweede Kamer, 2009–2010, 2009Z17998.
2 Tweede Kamer, 2009–2010, 22 894, nr. 225.
3 Tweede Kamer, 2009–2010, 22 894, nr. 236.
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703
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Financiën over
internetbankieren. (Ingezonden
5 oktober 2009)

1
Kent u het artikel «Twijfel over
hackers-aanval DSB»?1

2
Kunt u aangeven door wie en op
welke wijze toezicht wordt gehouden
op de toegankelijkheid en werking
van het internetbankieren?

3
Deelt u de mening dat bankklanten
met een internetrekening op elk
gewenst moment toegang moeten
hebben tot hun rekening? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, hoe is deze
dienstverlening gegarandeerd door
de toezichthouder?

4
Kunt u aangeven hoe u de veiligheid
van internetbankieren in het
algemeen en dat bij DSB bank in het
bijzonder beoordeelt wanneer de
bank kennelijk onvoldoende beveiligd
is tegen aanvallen van hackers?

5
Bent u bereid de toezichthouders
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
en/of De Nederlandsche Bank (DNB)
te vragen onderzoek in te stellen naar
de gemelde hackersaanval op DSB?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke
termijn en wijze?

6
Deelt u de mening dat het langdurig
onbereikbaar of slecht bereikbaar zijn
van internetrekeningen van een bank
het vertrouwen in internetbankieren
schaadt en om die reden via een
helder protocol uitgesloten zou
moeten worden door de
toezichthouder? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, op welke termijn en wijze
zou u herhaling willen voorkomen?

1 Nu.nl, 2 oktober 2009
http://www.nu.nl/internet/2094242/
twijfel-hackers-aanval-dsb.html

Antwoord

Antwoord van minister Bos
(Financiën) (ontvangen 19 november
2009) Zie ook Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2009–2010, nr. 497

1
Ja.

2
DNB houdt toezicht op de beheerste
bedrijfsvoering van de onder toezicht
staande ondernemingen. De
toegankelijkheid en werking van
internetbankieren maakt hier deel van
uit. DNB hanteert hiervoor een op
risicogebaseerd toezicht.

3
Ja, echter aangezien voor
internetbankieren een technisch
complexe infrastructuur wordt
gebruikt waar veel verschillende
partijen bij zijn betrokken, kunnen

zich altijd tijdelijke problemen
voordoen. Voor deze dienstverlening
kan de toezichthouder dan ook geen
garanties geven.

4
De beoordeling van de veiligheid van
internetbankieren in het algemeen
maakt onderdeel uit van het toezicht
door DNB (zie antwoord op vraag 2).
Over specifieke financiële instellingen
kunnen geen uitspraken worden
gedaan.

5
De gemelde hackersaanval is
meegenomen in het reguliere toezicht
van DNB. Ook zal dit aspect van het
toezicht worden betrokken in het
onderzoek naar de gang van zaken
rond DSB Bank.

6
Ja, de bereikbaarheid is van belang
voor het vertrouwen in
internetbankieren. Echter een
protocol is niet zinvol, omdat geen
garanties kunnen worden gegeven en
de bereikbaarheid reeds onderdeel
uitmaakt van het risicogebaseerd
toezicht door DNB (zie antwoord op
vraag 2).
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610
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Defensie over het
gebruik van op afstand bestuurbare
insecten door het Amerikaanse leger.
(Ingezonden 20 oktober 2009)

1
Kent u het bericht «Amerikaans leger
test op afstand bestuurbaar insect»?1

2
Deelt u de mening dat het onethisch
is om dieren aan te passen aan de
militaire wensen van de mens, zoals
in dit geval? Zo nee, waarom niet?

3
Bent u bereid bezwaar te maken bij
de Amerikaanse regering tegen
dergelijke onethische tests? Zo ja, op
welke termijn en wijze? Zo nee,
waarom niet?

4
Kunt u uitsluiten dat Nederlandse
troepen (in de toekomst) gebruik
zullen maken van vindingen waarbij
voor militaire doeleinden aangepaste
dieren worden ingezet? Zo nee,
waarom niet?

5
Deelt u de mening dat wij onze
militaire bondgenoten aan moeten
spreken op het misbruik van dieren?
Zo nee, waarom niet?

1 Nu.nl, 16 oktober 2009.

Antwoord

Antwoord van minister Van
Middelkoop (Defensie) (ontvangen
9 november 2009)

1
Ja.

2 en 4
Nederland hecht aan een respectvolle
omgang met dieren. Dit is vastgelegd
in de Kabinetsnota «nota
dierenwelzijn» en de Wet op
dierproeven. Indien overwogen zou
worden dieren voor militaire
doeleinden in te zetten, moet er een
gedegen afweging worden gemaakt
van het militaire belang en de
veiligheid van de eigen militairen
enerzijds en het welzijn en de
intrinsieke waarde van het dier
anderzijds.

3 en 5
Experimenten voor
defensiedoeleinden zijn in eerste
instantie een nationale zaak. Ook in
de Verenigde Staten is er nationale
wetgeving over dierproeven, waarbij
aandacht wordt besteed aan het
welzijn van het dier. Het al dan niet
uitvoeren van dergelijke
experimenten is afhankelijk van
nationaal beleid en nationale
wetgeving.
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898
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD)
aan de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
over de noodzaak van een Wereld
Milieu Organisatie. (Ingezonden
9 november 2009)

1
Kent u het bericht «Why we need a
world environment organisation»?1

2
Deelt u de mening van milieuminister
Prestigiacomo van Italië en
milieuminister Michuki van Kenia dat
wereldwijde milieuproblemen, van
verdwijnende biodiversiteit en
aantasting van bossen tot instortende
visbestanden en klimaatverandering,
niet zullen worden opgelost zonder
pittig denkwerk over internationaal
bestuur? Zo ja, op welke wijze wilt u
hier vorm aan geven? Zo nee,
waarom niet?

3
Deelt u hun mening dat er een
urgente noodzaak is voor een Wereld
Milieuorganisatie onder VN-vlag die
over voldoende invloed beschikt om
verandering te bewerkstelligen en zij
aan zij te staan met organisaties zoals
de Wereldhandelsorganisatie en de
Wereldgezondheidsorganisatie? Zo
ja, op welke wijze gaat u hier een
bijdrage aan leveren? Zo nee,
waarom niet?

4
Deelt u de mening van beide
milieuministers en van

bondskanselier Merkel en president
Sarkozy dat de Klimaattop in
Kopenhagen aangegrepen moet
worden om een krachtige Wereld
Milieu Organisatie onder VN-vlag op
te richten? Zo ja, op welke wijze zult u
hieraan een bijdrage leveren? Zo nee,
waarom niet?

5
Deelt u de mening van de beide
milieuministers dat internationale
organisaties die gericht zijn op
duurzame ontwikkeling vaak
versnipperd zijn en de autoriteit en
financiële middelen missen om
daadwerkelijk hun mandaat te
kunnen uitvoeren? Zo ja, op welke
wijze wilt u bijdragen aan een
verbetering van de slagkracht van
deze organisaties? Zo nee, waarom
niet?

6
Kunt u uiteenzetten wat er is gebeurd
met de UNEP-rapporten, zoals de
vooruitblik 2008, waarin wordt
gesproken van de uitputting van de
visbestanden in 2050 als er niet snel
effectieve maatregelen worden
genomen?

7
Deelt u de mening dat in navolging
van de klimaattop en met het oog op
de UNEP-rapporten, een VN-top over
biodiversiteit, overbevissing en
bescherming van de oceanen zeer
wenselijk is? Zo ja, op welke wijze
gaat u zich hiervoor inzetten? Zo nee,
waarom niet?

1 Guardian, 28 oktober 2009.

Antwoord

Antwoord van de ministers Cramer
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) en
Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking), mede
namens de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
ontvangen 8 december 2009)

1
Ja, ik heb kennis genomen van het
bericht «Why we need a world
environment organisation».

2
Ja. Tijdens de Millennium top in 2005
is besloten mogelijkheden te
onderzoeken voor een meer
coherente VN milieu-architectuur.
Onderhandelingen hierover in New
York zijn echter in 2008 in een
patstelling geëindigd. De
Bestuursraad van het VN
Milieuprogramma (UNEP GC) heeft
tijdens de afgelopen zitting in februari
een ministeriële adviesgroep
ingesteld die voorstellen ontwikkelt
voor een verbeterd milieubestuur.
De minister voor
Ontwikkelingssamenwerking maakt
deel uit van deze groep, die
rapporteert aan de komende UNEP
GC (februari 2010).
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3 en 5
De Europese Unie steunt de roep om
een meer geïntegreerde structuur
voor internationaal milieubestuur
gebaseerd op bestaande instituties.
De Europese Raad heeft zich in juni
2005 uitgesproken voor de overgang
van UNEP in een volwaardige
VN-organisatie, gebaseerd in Nairobi,
met een versterkt mandaat en
stabiele, adequate en voorspelbare
financiering. Wij staan hier nog
steeds volledig achter. Voorstellen tot
versterking van UNEP maken deel uit
van het pakket dat voorligt aan de
komende UNEP GC. Daarbij zij
opgemerkt dat we steeds kritisch
zullen blijven bezien of voorstellen
voor nieuwe instituties ook
daadwerkelijk leiden tot versterking
en stroomlijning. De vorm moet bij
de functie en doelstellingen passen.

4
Het klimaatverdrag kent reeds een
krachtige organisatie binnen de VN.
De klimaattop in Kopenhagen zal
inhoudelijk richting geven aan de
acties voor de komende jaren en zal
daarin rekening houden met
verwante beleidsvelden, zodat een
coherente milieu-architectuur wordt
bevorderd. Er liggen overigens geen
concrete voorstellen op tafel over de
oprichting van een Wereld Milieu
Organisatie.

6
Er zijn diverse internationale
rapporten, zoals de Millennium
Ecosystem Assessment (van 2005) en
de FAO «State of World fisheries»
(2008), waarin de achteruitgang van
visbestanden aan de orde wordt
gesteld. Wereldwijde duurzame
visserij is een belangrijk
aandachtspunt voor het kabinet.
In 2007 is het Beleidsprogramma
Biodiversiteit («Biodiversiteit Werkt»)
uitgebracht, waarin mariene
biodiversiteit en duurzame visserij
een prioriteit zijn. Nederland werkt
daarbij volgens het principe dat de
internationale inzet niet alleen
consistent moet zijn, maar ook
coherent met regionaal en Europees
beleid ter zake (en vice versa). Ook in
Europees verband zijn initiatieven
genomen om een meer effectief
beheer van de visbestanden tot stand
te brengen. Dit geschiedt meer en
meer op basis van
langetermijnbeheerplannen. Ook
noemen wij de uitvoering van de
VN-resolutie inzake de bescherming
van kwetsbare mariene ecosytemen

op de volle zee in verband met de
bodemberoerende visserij. Daarnaast
zijn over de aanpak van de
IUU-visserij (Illegal, Unreported,
Unregulated) vorig jaar vergaande
besluiten genomen en is onlangs de
Europese controleverordening
aangepast. Ik wijs ten slotte op de
komende herziening van het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid van
de EU, waarin verduurzaming een
leidend thema is. Nederland zal voor
het einde van 2009 zijn visie op deze
hervorming toezenden aan de
Europese Commissie.

7
Het jaar 2010 is uitgeroepen tot
Internationaal jaar van de
biodiversiteit. In oktober van dat jaar
wordt in Tokio de tweejaarlijkse
Conferentie van Partijen van de
Conventie inzake Biodiversiteit
gehouden. Bescherming van de
mariene biodiversiteit staat daar op
de agenda. De EU ziet het belang van
een nieuw doel tijdens deze
Conferentie van Partijen na het
verlopen van het huidige doel voor
2010. Nederland onderschrijft het
belang van het overeenkomen van
een nieuwe langetermijn visie en
duidelijke doelen tijdens deze
Conferentie van Partijen om het
biodiversiteitsverlies tegen te gaan.
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1318
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van Justitie, van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van
Buitenlandse Zaken over de situatie
van de heer Van R. (Ingezonden
30 november 2009)

1
Kent u de uitzending «Statenloos
slapen onder de brug» van Netwerk?1

2
Is het waar dat het Braziliaanse
Openbaar Ministerie op 29 april 2009
in Brasilia in beroep is gegaan bij het
Opperste Gerechtshof STJ (Superior
Tribunal da Justiça) tegen de
vrijspraak van de heer Van R. van
misdaden tegen de natuur
(biopiraterij) van het Hoger
Gerechtshof TRF (Tribunal Regional
Federal) op 25 november 2008?

3
Is het waar dat de Nederlandse
ambassadeur in Brasilia Van R. in een
schrijven van 4 juni 2008 in naam van
de Nederlandse overheid
gewaarschuwd heeft dat hij wellicht
op de signaleerlijst van de Koninklijke
Marechaussee geplaatst zou worden
als hij niet terstond zijn Nederlands
paspoort, dat nietig verklaard was,
zou inleveren bij de ambassade of de
consul in Manaus?

4
Is het waar dat het Braziliaans
paspoort van Van R. op de dag van

incarceratie (15 juni 2007)
geconfisqueerd is door de
Braziliaanse justitie en dat hij sinds
7 mei 2009 zonder inreisstempel van
de douane en zonder enig ander
identiteitsbewijs illegaal verblijft in
Nederland en in feite effectief
staatloos is?

5
Is het waar dat Van R. zich sindsdien
niet meer over de grenzen kan
bewegen zolang hij zijn
Nederlanderschap niet
teruggewonnen heeft, en hem dus
uitlevering door Nederland aan de
bevriende natie Brazilië boven het
hoofd hangt indien de rechters van
het Opperste Gerechtshof in Brasilia
hem alsnog tot een detentie
veroordelen?

6
Is het waar dat Van R. sinds
20 februari 2009 als Nederlander
ingeschreven is in Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) van de
gemeente Zoetermeer?

7
Is het waar dat Van R. op 9 februari
2009 een verzoekschrift heeft
geschreven aan Hare Majesteit de
Koningin dat zij doorgestuurd heeft
naar de minister van Justitie? Is het
waar dat Van R. daarnaast op
28 februari 2009 een verzoekschrift
heeft geschreven aan de minister van
Justitie met als onderwerp Verzoek

herziening proces m.b.t. (vermeend)
verlies Nederlanderschap. Is het waar
dat op beide verzoeken tot op heden
geen antwoord of beslissing is
gekomen?

8
Is het waar dat illegaal verblijf in
Nederland voor Van R. heeft geleid
tot de onmogelijkheid om op legale
wijze in zijn levensonderhoud te
voorzien en dat een door de
Universiteit Leiden aangeboden
positie als gastmedewerker daarmee
onmogelijk is geworden?

9
Is het waar dat Van R. sinds 19 mei
2003 een duurzame echtelijke relatie
heeft met een Braziliaanse en dat hij
voor herverkrijging van het
Nederlanderschap verplicht is zijn
Braziliaanse nationaliteit in te
leveren? Kunt u aangeven wat
hiervan de reden is en welke
consequenties het verplicht inleveren
van de Braziliaanse nationaliteit zou
kunnen hebben voor het door Van R.
en zijn partner geadopteerde kind?

10
Deelt u de mening dat het kiezen voor
het Braziliaans staatsburgerschap
door Van R. voortvloeide uit het feit
dat hij taxeerde dat hij alleen op die
wijze zijn belangrijke
wetenschappelijke werk zou kunnen
voortzetten in het Amazonegebied?
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11
Deelt u de mening dat Van R. een
eminente bijdrage heeft geleverd aan
de wetenschap en daarbij zijn
persoonlijke belangen ondergeschikt
gemaakt heeft, zoals ook moge
blijken uit het feit dat Van R. in 2000
door Time magazine is uitgeroepen
tot «held van de planeet»?

12
Deelt u de mening dat Nederland een
ereschuld heeft in verband met de
kap van het regenwoud, mede ten
behoeve van Nederlands veevoer en
in Nederland verkocht tropisch
hardhout, en er daarom reden is
coulant om te gaan met de belangen
van Nederlanders en/of
ex-Nederlanders die zich inzetten
voor het behoud van het regenwoud
in Brazilië? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, op welke termijn en wijze wilt u
invulling geven aan die coulance?

13
Kunt u zich de angst van Van R. voor
het Braziliaanse justitieel apparaat
voorstellen, gegeven het feit dat er
grote tegengestelde belangen spelen
in het Amazonegebied? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, bent u bereid te
garanderen dat alles in het werk
gesteld zal worden om Van R. niet uit
te leveren naar Brazilië?

14
Heeft u kennisgenomen van de
petitie2 die vraagt om Van R. wegens
zijn verdienste op het terrein van de
wetenschap en het behoud van het
regenwoud te benoemen tot
ereburger van Nederland? Bent u
bereid dit verzoek van inmiddels
meer dan 1000 Nederlanders in
overweging te nemen? Zo nee,
waarom niet?

15
Deelt u de mening dat de onzekerheid
voor Van R. al te lang geduurd heeft
en op zo kort mogelijke termijn zou
moeten eindigen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, op welke termijn kunt u
uitsluitsel geven over het verzoek van
Van R.?

16
Bent u bereid gebruik te maken van
uw discretionaire bevoegdheid om
Van R. het Nederlanderschap te
hergeven? Zo nee, waarom niet?

17
Bent u bereid alles in het werk te
stellen om de illegale status en
daarmee de onmogelijkheid om
legaal inkomsten te verwerven voor

Van R. zo snel mogelijk op te heffen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke
termijn en wijze?

18
Bent u bereid contact op te nemen
met de Braziliaanse regering om te
bezien welke mogelijkheden er zijn
voor Van R. om zijn beschermende
werk voor het Amazonegebied te
hervatten, zonder dat hij hoeft te
vrezen voor arrestatie? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, op welke termijn
en wijze?

19
Bent u bereid u in te zetten voor
eerherstel van Van R., nu zijn
reputatie ernstig en ten onrechte is
geschaad door het optreden van de
Braziliaanse overheid? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, op welke termijn
en wijze?

Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen ter zake van het lid
Van Velzen (SP), ingezonden
27 november 2009 (vraagnummer
2009Z22803)

1 Netwerk, 18 november 2009
http://www.netwerk.tv/uitzending/2009-
11-18/marc-van-roosmalen-stateloos-slapen-
onder-een-brug
2 Petities.nl: «Maak Marc van Roosmalen
Ereburger van Nederland»
http://www.petities.nl:80/petitie/maak_
marc_van_roosmalen_ereburger_van_
nederland/

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin
(Justitie), mede namens de minister
van Buitenlandse Zaken en de
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
(ontvangen 3 februari 2010) Zie ook
Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2009–2010, nr. 1035

In antwoord op uw brief van
30 november 2009 deel ik u mede dat
ik de schriftelijke vragen van het lid
Thieme (PvdD) van uw Kamer over de
situatie van de heer Van R.,
ingezonden 30 november 2009, mede
namens de minister van Buitenlandse
Zaken en de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, beantwoord zoals
aangegeven in de bijlage in deze
brief.
Gelet op de privacy-gevoelige
aspecten van de beantwoording
verzoek ik u deze enkel ter
vertrouwelijke inzage bij het Centraal

Informatiepunt van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te leggen.1

1 Ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de
leden, gelegd bij het Centraal Informatiepunt
Tweede Kamer.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer over de gevolgen van vuurwerk (ingezonden 5 februari 2010). 

Antwoord van minister Huizinga-Heringa (Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer), mede namens de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 29 maart 2010). 

Vraag 1
Bent u bekend met de cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap 
(NOG) die aangeven dat er tijdens de afgelopen jaarwisseling 297 mensen 
zijn behandeld voor (ernstig) oogletsel als gevolg van vuurwerk; een stijging 
van 10% ten opzichte van vorig jaar? 

Antwoord 1
Ja, die cijfers ken ik. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u dit aantal slachtoffers, in de wetenschap dat het in 56% van 
de gevallen om omstanders ging die zelf geen vuurwerk hadden afgestoken? 
Welke verantwoordelijkheid voelt u voor de veiligheid van deze mensen en 
op welke wijze geeft u daar invulling aan? 

Antwoord 2
Natuurlijk is ieder optreden van oogletsel, maar ook ander letsel, zeer te 
betreuren. Anderzijds vinden we in Nederland dat het afsteken van vuurwerk 
bij de traditie van het vieren van de jaarwisseling hoort. Daar hebben we in 
de Kamer onder andere naar aanleiding van de uiterst onrustig verlopen 
jaarwisseling 2007–2008 uitvoerig over gesproken. We weten echter ook dat 
bij het afsteken van vuurwerk helaas het risico van het optreden van letsel 
hoort. 
Uit een vergelijking van de cijfers van dit jaar met die van vorig jaar blijkt dat 
er sprake is van een daling van het aantal slachtoffers dat getroffen is door 
vuurwerk van een ander. Ook uit de cijfers die Consument en Veiligheid op 
18 januari 2010 naar buiten bracht, blijkt een daling op dit punt. 
De veronderstelling dat mensen die letsel hebben opgelopen van vuurwerk 
van anderen, zelf in het geheel geen vuurwerk zouden hebben afgestoken, 
kan ik niet staven. Uit gegevens van Consument en Veiligheid blijkt dat een 
groot deel van deze groep die avond zelf ook vuurwerk heeft afgestoken. 
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Vraag 3
Hoe beoordeelt u het ernstige letsel dat aan een derde van de 347 behan-
delde ogen is aangericht in termen van zowel de gezondheidsschade en de 
gevolgen voor de patiënt zelf, als van de maatschappelijke kosten die 
gemoeid zijn met de behandeling en het mogelijke optreden van een vorm 
van arbeidsongeschiktheid? 

Antwoord 3
De totale maatschappelijke kosten van letsel als gevolg van vuurwerk zijn niet 
bekend. Van de ziektekostenverzekeraars is bekend dat de kosten van 
letselgevallen door vuurwerk beperkt zijn in verhouding tot het totaal aan 
ziektekosten. Dat neemt niet weg dat de gevolgen van het letsel voor de 
persoon zelf soms zeer ingrijpend zijn. 

Vraag 4
Deelt u de zorgen van het NOG over de oogbeschadigingen die onherroepe-
lijk optreden op dagen dat in Nederland door iedereen vuurwerk mag worden 
afgestoken? Zo ja, hoe groot zijn in dit opzicht de zorgen van het kabinet over 
de gevolgen van consumentenvuurwerk voor de volksgezondheid en op 
welke wijze komen die tot uiting in uw beleid? Zo nee, kunt u toelichten 
waarom niet? 

Antwoord 4
Natuurlijk moet het optreden van letsel ten gevolge van het afsteken van 
vuurwerk zoveel mogelijk voorkomen worden. Daar is het kabinetsbeleid ook 
op gericht. Dat betekent slechts legaal consumentenvuurwerk toestaan, strikte 
handhaving, goede voorlichting en vooral ook voorkomen van ongeregeldhe-
den. 
Verdergaande maatregelen, zoals beperken van de afsteektijden en een 
algeheel verbod op consumentenvuurwerk zijn eerder besproken, maar 
konden in de samenleving en de Kamer niet op draagvlak rekenen. Kennelijk 
vinden we als samenleving het risico acceptabel. 

Vraag 5
Bent u van mening dat het huidige beleid voor het afsteken van consumen-
tenvuurwerk afdoende is om oogletsel- en andere schade te voorkomen? Zo 
ja, waar baseert u dat op, en hoe verhoudt uw mening zich tot de recente 
cijfers van het NOG? 

Antwoord 5
Een terugkerend item in het beleid rond vuurwerk is voorlichting over de 
gevaren van vuurwerk. VROM heeft in 2009 wederom de campagne, die 
uitgevoerd wordt door de Stichting Consument en Veiligheid, met 225.000 
euro ondersteund. Die campagne is bedoeld om op de gevaren van het 
onjuist gebruik van vuurwerk te wijzen. Ditmaal is nadrukkelijk gerefereerd 
aan oogletsels, omdat het aantal oogletsels procentueel toenam. Zoals in het 
antwoord op vraag 4 is aangegeven, kunnen verdergaande restricties niet op 
draagvlak rekenen. Dan moeten we als samenleving accepteren dat letsel kan 
optreden. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat een verbod op consumentenvuurwerk de beste 
preventieve maatregel is om oogletselschade als gevolg van vuurwerk te 
voorkomen? Zo ja, welke conclusies verbindt u daaraan? Zo nee, kunt u 
toelichten waar u uw mening op baseert? 

Antwoord 6
Een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk zal zorgen voor het 
uitbannen van letsel dat door Nederlands consumentenvuurwerk ontstaat. 
Dat is dan immers niet meer te koop. Maar het is nauwelijks denkbaar dat het 
uitvaardigen van een verbod op het afsteken van vuurwerk zal leiden tot het 
stoppen van het afsteken. Daarvoor is het afsteken van vuurwerk te zeer met 
de traditie van de jaarwisseling verbonden en zullen veel mensen hun 
vuurwerk toch blijven kopen (in het buitenland of illegaal in Nederland) en 
blijven afsteken. En bij dat afsteken zal dan zeker ook letsel ontstaan. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2



372

Vraag 7
Is het waar dat er over de jaarwisselingen 2008–2009 en 2009–2010 geen 
cijfers beschikbaar zijn over de belangrijkste luchtverontreiniging die uit de 
verbrandingsprocessen vrijkomt?1 Zo ja, waarom is dat en kunt u deze cijfers 
alsnog beschikbaar stellen? 

Antwoord 7
De belangrijkste bijdrage aan de luchtverontreiniging als gevolg van het 
afsteken van vuurwerk is het fijn stof. Als bijlage bij deze antwoorden stuur ik 
de rapportages van het RIVM over zowel de jaarwisseling 2008–2009 als 
2009–2010. Deze rapporten zijn ook op de website van het RIVM te vinden 
(http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/fijnstof/).1 

Vraag 8
Kunt u aangeven in welke mate de hoge concentraties koper, strontium, 
kalium, calcium, antimoon, ijzer, aluminium, titanium, lithium, natrium, 
magnesium, barium, zink, chloor, zwavel en fosfor in vuurwerk zorgen voor 
de vervuiling van lucht, grond en water? Zo nee, is het gezien de volksge-
zondheid en het milieu niet gewenst dat hier duidelijke gegevens over 
verschijnen? 

Antwoord 8
Zoals in antwoord op vraag 7 is aangegeven, levert fijn stof veruit de 
belangrijkste bijdrage aan de luchtverontreiniging. Het RIVM heeft in 1993 de 
bijdrage aan de luchtverontreiniging door andere stoffen als gevolg van het 
afsteken van vuurwerk onderzocht. Dit rapport wordt als bijlage meegezon-
den. De conclusie van het RIVM, onder meer gebaseerd op zeer nauwkeurige 
analyse van een aantal feitelijke metingen, is dat de bijdrage van het 
merendeel van de genoemde stoffen aan de totale luchtverontreiniging 
hooguit enkele tienden van procenten tot slechts honderdsten van procenten 
bedraagt. 
Omdat de receptuur van vuurwerk op hoofdlijnen niet is gewijzigd, zullen 
deze conclusies vandaag de dag nog steeds opgaan. 

Vraag 9
Bent u bekend met de gevaarlijke omstandigheden waaronder werknemers 
moeten werken in met name de Chinese vuurwerkindustrie, die 90% van al 
het vuurwerk produceert? Welke cijfers zijn bij u bekend over het aantal 
explosies dat daar plaatsvindt en het aantal (dodelijke) slachtoffers dat daarbij 
jaarlijks te betreuren valt? Welke verantwoordelijkheid voelt u voor deze 
werknemers? 

Antwoord 9
Uit contacten met de Chinese overheid is gebleken dat ook daar zorgen leven 
over calamiteiten in vuurwerkfabrieken, zeker als sprake is van dodelijke 
slachtoffers. Daarom wordt in de vergunningen voor deze fabrieken steeds 
meer aandacht gegeven aan het veiliger werken met de ingrediënten van 
vuurwerk. 

Vraag 10 en 11
Deelt u de mening dat vuurwerk ernstige nadelen met zich mee brengt voor 
de volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn, en dat de samenleving als 
gevolg van het afsteken van vuurwerk met hoge kosten wordt opgezadeld, 
oa. door de vernielingen die het gebruik van vuurwerk elk jaar met zich 
meebrengt? Zo ja, kunt u aangeven hoe zwaar u deze nadelen weegt? Zo nee, 
hoe ziet u het dan? 
Bent u bereid, gezien de vele negatieve gevolgen van vuurwerk, over te gaan 
op een verbod op consumentenvuurwerk in het belang van de gezondheid 
van mens, dier, natuur en milieu? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, 
waarom niet? 

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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Antwoord 10 en 11
Een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten zal het aantal 
letselgevallen absoluut duidelijk verminderen. Door een aantal partijen is daar 
op verschillende manieren voor gepleit. Feit blijft dat uit opiniepeiling blijkt 
dat slechts 10 à 15% van de Nederlanders voorstander is van zo’n verbod. Er 
is dus geen maatschappelijk draagvlak voor. En zoals in het antwoord op 
vraag 4 aangegeven, is er ook geen politiek draagvlak voor. 
Naar aanleiding van de jaarwisseling 2007–2008 hebben de toenmalige 
bewindspersonen van VROM en BZK uw Kamer al meegedeeld dat het 
Kabinet van mening is dat het afsteken van consumentenvuurwerk niet 
verboden moet worden. Vuurwerk hoort bij het feest dat «oud en nieuw» 
behoort zijn en zolang het verantwoord gebruikt wordt, beleven veel mensen 
er plezier aan. Het beleid blijft dus gericht op het slechts toestaan van legaal 
consumentenvuurwerk, strikte handhaving, goede voorlichting en vooral ook 
het voorkómen van ongeregeldheden.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afgewezen 
informatieverzoeken van een student (ingezonden 17 februari 2010). 

Antwoord van staatssecretaris Bijleveld-Schouten (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties), mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (ontvangen 25 maart 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «School dwingt student tot excuses informatieverzoek»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat de Haagse Hogeschool een student heeft gedwongen een 
nieuw afstudeeronderzoek te doen en excuses aan te bieden aan gemeenten 
aan wie hij met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) om 
informatie had gevraagd? 

Antwoord 2
Nee, dat is niet waar. Ik heb informatie ingewonnen bij de hogeschool. 
Daaruit is het volgende gebleken. De student is in dienst van een bedrijf. De 
werkgever van de student treedt ook op als diens studiebegeleider. De 
student heeft voor zijn afstudeeronderzoek bij verschillende gemeenten een 
Wob-verzoek ingediend. De werkgever heeft daarna een brief gezonden aan 
één van die gemeenten. Deze specifieke gemeente was ontstemd over de 
toonzetting van die brief en heeft daarom contact opgenomen met de 
hogeschool. De hogeschool heeft hierover met de student gesproken, waarna 
de student een excuusbrief heeft gestuurd aan de betreffende gemeente. 
De student heeft vervolgens zelf zijn verzoeken in het kader van de Wob 
ingetrokken, omdat gemeenten hem mogelijk leges in rekening zouden 
brengen. Intrekking van de Wob-verzoeken is dus niet op verzoek van de 
hogeschool gebeurd. 
De student heeft zijn afstudeeronderzoek niet beëindigd. Hij studeert 
binnenkort af op het onderwerp. 

1 Nu.nl, 15 februari 2010 
http://www.nu.nl/binnenland/2185041/school-dwingt-student-excuses-informatieverzoek.html
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Vraag 3
Deelt u de mening dat de Wob er is om burgers (ook studenten) van de door 
hen gewenste informatie te voorzien? Zo nee, waarom niet of niet in dit 
geval? Zo ja, hoe beoordeelt u het optreden van de Haagse hogeschool i.c.? 

Antwoord 3
Ik ben van mening dat de Wob er is om een ieder, ongeacht of hij student is 
of niet, het recht te bieden op openbaarmaking van overheidsdocumenten 
met het oog op het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Er mag bij de behandeling van een verzoek geen onder-
scheid worden gemaakt naar gelang de persoon of zijn/haar belang. In de 
Wob is aangegeven op welke gronden openbaarmaking van de gevraagde 
informatie achterwege moet of kan worden gelaten. Zie verder antwoord op 
vraag 6. 

Vraag 4
Hoe beoordeelt u de brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
waarin gemeenten een strategie aan de hand wordt gedaan om de betrokken 
student te ontmoedigen2? 

Antwoord 4
Het is aan de VNG zelf te bepalen of en welk advies zij geeft op het moment 
dat gemeenten advies vragen over de afhandeling van Wob-verzoeken die 
gemeenten hebben ontvangen. Het is verder aan een verzoeker om te 
besluiten een verzoek al dan niet in te trekken wanneer hem/haar wordt 
meegedeeld dat leges zullen zijn verschuldigd. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat het niet tot de taken van de VNG behoort burgers te 
frustreren in hun zoektocht naar informatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent 
u bereid VNG aan te spreken op de gevolgde werkwijze? 

Antwoord 5
Zie antwoord bij vraag 4. Bij de afhandeling van Wob-verzoeken vormt de 
Wob het wettelijk kader. Voor het geval verzoeker zich niet kan vinden in een 
Wob-besluit van het betreffende bestuursorgaan, is voorzien in bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden. 

Vraag 6
Bent u bereid de Haagse Hogeschool aan te spreken op de vergaande inbreuk 
op de vrijheid van een student om de informatie te verzamelen die hij nodig 
acht voor zijn studie? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6
Nee, de Haagse Hogeschool heeft de student niet belemmerd in zijn recht om 
op grond van de Wob een verzoek aan verschillende gemeenten te doen. De 
wijze waarop de instelling deze kwestie heeft behandeld, behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de instelling.

2 VNG, 12 februari 2010 
http://www.vng.nl/eCache/DEF/94/171.html
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Justitie over het 
opvragen van IP-adressen (ingezonden 17 februari 2010). 

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 25 maart 2010). Zie 
ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1795 

Vraag 1
Kent u het bericht «Krant weigert IP-adressen lezers af te geven»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3 en 4
Is het waar dat Justitie de Culemborgse Courant heeft gevraagd alle 
verkeersgegevens van bezoekers aan de site van de Culemborgse Courant ten 
tijde van de rellen in Terweijde vrij te geven? Zo nee, hoe luidde dan het 
verzoek van politie/Openbaar Ministerie (OM) aan de Culemborgse Courant? 
Bent u van mening dat een krant te allen tijde verplicht is alle datagegevens 
van verbindingen in een bepaalde periode aan justitie ter hand te stellen? Zo 
ja, waarom? Zo nee, waarop is dan het verzoek van politie/OM gebaseerd? 
Deelt u de mening dat het veel te ver gaat om alle bezoekers van een website 
in een bepaalde periode als kennelijke potentiële verdachten aan te merken? 
Zo nee, waarom niet? Zo nee, vindt u dan dat het verzoek van politie/OM te 
ver gaat? 

Antwoord op vragen 2, 3 en 4
Bij de rellen in de Culemborgse wijk Terweijde van begin 2010 zijn ernstige 
strafbare feiten gepleegd. Naar aanleiding hiervan is door het OM een 
strafrechtelijk onderzoek gestart. In het belang van dit onderzoek heeft de 
officier van justitie, op grond van artikel 126n Wetboek van Strafvordering 
(Sv), aan de webbeheerder van de Culemborgse Courant een vordering 
gericht tot verstrekking van zogenoemde verkeersgegevens. Deze vordering 
was alleen gericht op bezoekers van de website van de Culemborgse Courant 
die in de periode van 1 tot en met 4 januari 2010 een bericht op deze website 
hadden geplaatst. Uit berichten die in deze periode zijn geplaatst, kon 

1 Webwereld, 15 februari 2010. 
http://webwereld.nl/nieuws/65164/krant-weigert-ip-adressen-lezers-af-te-
geven.html#source=sub3
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namelijk worden afgeleid dat een aantal personen meer wetenschap had van 
de gepleegde strafbare feiten dan mogelijk was op grond van de op dat 
moment openbaar gemaakte gegevens. 
Een aanbieder van een communicatiedienst is niet te allen tijde verplicht alle 
datagegevens van verbindingen in een bepaalde periode aan justitie te 
verstrekken. In het Wetboek van Strafvordering is vastgelegd in welke 
gevallen een officier bevoegd is telecommunicatiegegevens te vorderen en 
op welke manier een vordering onderbouwd moet zijn. Zo dient de officier 
van justitie bij de in dit geval gehanteerde bevoegdheid uit artikel 126n Sv in 
een proces-verbaal de feiten en omstandigheden te vermelden waaruit blijkt 
dat de wettelijke voorwaarden zijn vervuld en, indien bekend, de naam of een 
zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de persoon over wie gegevens 
worden gevorderd. 
De officier van justitie maakt de afweging over de toepassing van de 
bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering. Het is tijdens een lopend 
strafrechtelijk onderzoek aan de rechter om te beoordelen of bijzondere 
opsporingsbevoegdheden op rechtmatige wijze zijn ingezet. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat de bescherming van de privacy van burgers ernstig 
gevaar loopt wanneer media hun IP-adressen verplicht moeten opslaan en 
die zonder concrete verdenking zouden moeten afstaan aan politie/OM? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u justitie weerhouden van het 
vorderen van bedoelde gegevens? 

Antwoord 5
Ik ben van mening dat de privacy van burgers gewaarborgd is en dat het 
beeld dat media verplicht zijn IP-adressen zonder concrete verdenking te 
verstrekken aan de politie en het OM nuancering behoeft. De verplichting 
voor aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en -netwerken tot 
het bewaren van telecommunicatiegegevens, waaronder IP-adressen, ten 
behoeve van het opsporen en vervolgen van strafbare feiten, vloeit voort uit 
de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Met deze wet zijn verplich-
tingen uit de Richtlijn dataretentie (nr. 06/24/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 maart 2006) geïmplementeerd. Bij de totstandkoming van 
deze wet is aangegeven dat de regeling voldoet aan de eisen voor het 
beschermen van de persoonlijke levenssfeer uit artikel 8 Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 
artikel 10 van de Grondwet. In het Wetboek van Strafvordering is geregeld in 
welke gevallen en onder welke voorwaarden een officier van justitie kan 
vorderen dat telecommunicatiegegevens worden verstrekt ten behoeve van 
het opsporen van strafbare feiten. Het in dit geval gebruikte artikel 126n Sv 
bevat de voorwaarde dat sprake is van verdenking van een ernstig misdrijf. 
Zie verder mijn antwoord op de vragen 2 tot en met 4. 

Vraag 6
In welke gevallen zou politie/OM kunnen overgaan tot generieke invordering 
van dataverkeer, zoals in dit geval verzocht is? 

Antwoord 6
Zoals ik onder 2 tot en met 4 heb toegelicht, is er in dit geval geen sprake 
van het generiek vorderen van telecommunicatiegegevens. 
Artikel 126hh Sv biedt overigens een ruimere mogelijkheid tot het vorderen 
van gegevens uit een geautomatiseerd gegevensbestand dan het in casu 
gebruikte artikel 126n Sv. Artikel 126 hh Sv kan worden ingezet in het geval 
van een verkennend onderzoek naar terroristische misdrijven. In dat geval 
hoeft degene bij wie gevorderd wordt geen selectie te worden gevraagd. In 
het derde lid van dit artikel is opgenomen dat de bewerking van de verkregen 
informatie op een zodanige wijze wordt uitgevoerd dat de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer van personen zoveel mogelijk wordt gewaar-
borgd. Voor het inzetten van deze bevoegdheid is voorafgaande machtiging 
van de rechter-commissaris nodig. 
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Vraag 7
Vindt u dat het blote feit dat iemand in een periode een bepaalde website 
bezoekt, kan rechtvaardigen dat de IP-gegevens van die persoon kunnen 
worden gevorderd? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid de privacy van 
internetgebruikers beter te waarborgen dan nu kennelijk het geval is? 

Antwoord 7
Ik verwijs naar mijn antwoorden op de vragen 5 en 6.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 3
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Justitie over Google 
street view (ingezonden 18 maart 2010). 

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 20 mei 2010) Zie 
ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2125. 

Vraag 1
Kent u het bericht «Ophef om naakte kleuter in google street view»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het nemen van foto’s van mensen op openbare plekken om ze vervolgens 
op internet te verspreiden in strijd is met privacywetgeving? Zo ja, welke 
stappen gaat u ondernemen om dit te voorkomen? 

Antwoord 2
In zijn algemeenheid lijkt de werkwijze gezien de zorgvuldigheid die wordt 
betracht, zoals het onherkenbaar maken van gezichten van personen en van 
nummerborden van auto’s en de mogelijkheid om gevoelige foto’s op verzoek 
snel uit het systeem te verwijderen, niet onrechtmatig. De afweging of er in 
individuele gevallen sprake is van onrechtmatigheid, staat ter beoordeling 
aan de rechter. 

Vraag 3
Is het waar dat Google de foto’s een jaar lang bewaart? Voor welke doelein-
den bewaart Google deze gegevens? Is het zo lang bewaren van de gegevens 
wel noodzakelijk en gerechtvaardigd? 

Antwoord 3
Google heeft aangegeven onbewerkte foto’s een jaar lang te bewaren 
teneinde deze te kunnen gebruiken bij het verder ontwikkelen van de 
technologie om gezichten en nummerborden onherkenbaar te maken. Het 
toezicht op de naleving van bepalingen uit de Wet bescherming persoonsge-

1 De Telegraaf, 15 maart 2010 
http://www.telegraaf.nl/digitaal/6288983/-Ophef om_naakte_kleuter_in_Street_View_.html
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gevens (Wbp) bij de verwerking van persoonsgegevens is een taak van het 
College bescherming persoonsgegevens (CBP). 

Vraag 4
Deelt u de mening dat het de omgekeerde wereld is dat personen moeten 
aangeven dat ze van Google street view af gehaald willen worden in plaats 
van dat foto’s van personen niet door Google mogen worden gebruikt? 

Antwoord 4
De werkwijze lijkt – gezien de zorgvuldigheid die wordt betracht – in beginsel 
toegestaan (zie het antwoord op vraag2. Wanneer personen evenwel een 
redelijk belang hebben, kunnen zij zich bijvoorbeeld op grond van art. 21 van 
de Auteurswet tegen openbaarmaking van de foto verzetten. Ik deel de in de 
vraag besloten mening derhalve niet. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat aan mensen vooraf door middel van landelijke en 
lokale pers kenbaar moet worden gemaakt dat Google camera’s steden 
instuurt om foto’s te maken? 

Antwoord 5
Ik acht het correct dat Google vooraf waarschuwt en de bedoelde informatie 
publiceert op de website2. 
De landelijke en lokale pers kunnen dit desgewenst publiceren. 

Vraag 6
Hoe lang duurt het voordat iemand op zijn verzoek van Google street view 
wordt afgehaald? Welke procedure moet worden gevolgd? 

Antwoord 6
Volgens informatie van Google duurt het maximaal 48 uur voordat een 
verzoek tot verwijdering van een foto is afgerond. De volledige procedure is 
te vinden op de website van Google3.

2 http://www.google.nl/help/maps/streetview/where-is-street-view.html
3 http://www.google.nl/help/maps/streetview/privacy.html

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2



381

ah-tk-20092010-Ah 2154
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2154 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken 
over de opgepakte dierenactivist in Thailand (ingezonden 24 maart 2010) 

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 7 april 
2010) 

Vraag 1
Kent u het bericht «Dierenactivist in Thailand voor de rechter»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat deze dierenactivist voor de rechtbank moet verschijnen 
wegens laster? Zo ja, kunt u aangeven wat het oordeel van de rechtbank is 
over deze aanklacht? 

Antwoord 2
Het gaat om een aanklacht wegens laster in verband met kritische artikelen 
over de zogenaamde Tijgertempel, die vorig jaar in de Thai Post en de 
Bangkok Post zijn verschenen. De Tijgertempel is een boeddhistische tempel 
in de buurt van Bangkok, die zich profileert als opvangcentrum voor tijgers. 
Toeristen kunnen tegen betaling met de tijgers gefotografeerd worden. De abt 
van de Tijgertempel heeft zowel een strafrechtelijke als een civielrechtelijke 
procedure aangespannen tegen de Nederlandse – in Thailand woonachtige – 
dierenactivist, vier Thaise dierenactivisten en vier journalisten van de 
Bangkok Post en Thai Post. De Nederlander zal op 19 april aanstaande 
worden voorgeleid in de strafrechtelijke zaak. De eerste zitting in de 
civielrechtelijke zaak staat gepland voor 21 juni in de Kanchanaburi Provincial 
Court. De abt eist een schadevergoeding van 5 miljoen baht (115.000 euro). 

Vraag 3
Deelt u de mening dat de vrijheid van meningsuiting in Thailand niet wordt 
gerespecteerd wanneer personen niet over de misstanden met betrekking tot 
dieren in Thailand mogen praten? 

1 De Telegraaf, 10 februari 2010 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6005188/_Dierenactivist_in_ Thailand_voor_rechter_.html
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Antwoord 3
Nee, de krantenartikelen maken duidelijk dat dierenactivisten in Thailand wel 
degelijk hun mening kunnen uiten. De abt voelt zich beledigd door de 
beschuldigingen van illegale handel in tijgers en mishandeling van de dieren 
en heeft een procedure wegens laster aangespannen. Het woord is nu aan de 
rechter. 

Vraag 4
Deelt u de zorgen over de rechtspositie van dierenactivisten in Thailand? Zo 
ja, bent u bereid deze zorgen namens Nederland kenbaar te maken aan de 
Thaise regering? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom eigenlijk niet? 

Antwoord 4
De positie van milieuactivisten in Thailand is in algemene zin zeker een 
aandachtspunt. In dit geval gaat het echter om een zaak tussen een tempel en 
een aantal dierenactivisten. De betrokken Nederlander heeft tegenover de 
Nederlandse ambassade in Bangkok aangegeven vertrouwen te hebben in 
een goede afloop van de zaak. Op overheidsniveau lijkt bereidheid te bestaan 
de situatie in de Tijgertempel nader tegen het licht te houden. Op dit moment 
is er geen aanleiding zorg kenbaar te maken over de gang van zaken. Ik kan u 
overigens verzekeren dat Nederland het verloop van het proces nauwlettend 
zal blijven volgen. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat de tempel zich schuldig maakt aan illegale handel in 
tijgers, wat verboden is op grond van de Overeenkomst inzake de internatio-
nale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten (CITES-verdrag), en 
aan dierenmishandeling? Zo ja, bent u bereid Thailand hierop aan te spreken? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
Of de tempel zich schuldig maakt aan illegale handel in tijgers en dierenmis-
handeling kan ik niet beoordelen. Het is aan de Thaise rechter om hier een 
uitspraak over te doen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 2
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer over de effectiviteit van de regelgeving voor de bescherming van 
Antarctica (ingezonden 26 maart 2010). 

Antwoord van minister Huizinga-Heringa (Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer) (ontvangen 19 april 2010). 

Vraag 1
Hoe beoordeelt u de effectiviteit van het huidige (internationale) bescher-
mingsregime voor Antarctica, waaronder de Nederlandse Wet bescherming 
Antarctica, mede gelet op de toenemende toeristische belangstelling voor dit 
gebied? 

Antwoord 1
Het (internationale) beschermingsregime voor Antarctica is niet waterdicht, 
maar werkt in de praktijk toch naar behoren. Het systeem werkt effectief, 
omdat de groep landen die in Antarctica actief is, dezelfde groep is die de 
beschermende regelgeving heeft opgesteld en heeft bekrachtigd. Onderling is 
er sprake van goede wil en samenwerking om de gemaakte afspraken na te 
leven en, geleidelijk, verder aan te scherpen. 
De bescherming van de milieu- en natuurwaarden van Antarctica is geregeld 
in het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake 
Antarctica. Er zijn momenteel 34 landen partij bij het protocol, waaronder de 
28 consultatieve (stemrechthebbende) partijen bij het verdrag. Nederland is 
partij bij het protocol en consultatieve partij bij het verdrag. 
In het Milieuprotocol wordt Antarctica aangewezen als natuurreservaat, 
gewijd aan vrede en wetenschap. Activiteiten gericht op minerale hulpbron-
nen in Antarctica zijn in ieder geval tot 2048 verboden. Het protocol bevat 
verder regels over onder andere milieu-effectrapportages, de bescherming 
van flora en fauna, afvalbeheer, voorkoming van vervuiling van het zeemilieu, 
speciaal beschermde en beheerde gebieden en aansprakelijkheid bij 
milieuschade. Dit laatste aansprakelijkheidsonderdeel is van latere datum dan 
het protocol en nog niet in werking getreden. In Nederland is de implementa-
tie van dit onderdeel in de Wet bescherming Antarctica in voorbereiding. De 
bescherming van de Antarctische mariene fauna en flora door het protocol is 
beperkt tot de voorkoming van vervuiling van het mariene milieu. De 
instandhouding van deze flora en fauna is onderwerp van het Verdrag inzake 
de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren 
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dat met name is gericht op het rationeel gebruik daarvan. Samenwerking 
tussen beide verdragen is daarom van belang en vindt in de praktijk ook 
plaats. 
De beperkingen van dit internationale systeem vloeien voort uit het ontbreken 
van een soevereine macht op Antarctica, waardoor activiteiten alleen 
gereguleerd kunnen worden op basis van internationale afspraken voor de 
landen die zich daaraan verbinden. Vrijwel alle activiteiten die plaatsvinden 
op Antarctica worden tot op heden echter ondernomen door de 34 landen die 
partij zijn bij het protocol of door particuliere organisaties en personen die 
onder de nationale wetgeving van deze landen vallen. Daarnaast zijn de 
mogelijkheden voor monitoring van milieu-effecten en toezicht op de 
naleving van het Milieuprotocol (bijvoorbeeld door inspecties) beperkt, gezien 
de fysieke omstandigheden en moeilijke bereikbaarheid van het continent. 
Deze omstandigheden leiden er echter ook toe dat activiteiten in het 
Antarctisch gebied moeilijk en kostbaar zijn. 

Vraag 2
Bent u van mening dat huidige internationale en nationale regelgeving 
voldoende bescherming biedt aan dit unieke en zeer kwetsbare natuurgebied? 
Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, welke mogelijkheden ziet u om de 
bescherming van Antarctica te verbeteren? 

Antwoord 2
Binnen de situatie zoals toegelicht onder vraag 1 biedt de huidige nationale 
en internationale regelgeving voldoende bescherming voor Antarctica. Een 
aandachtspunt is vooral het beperken van de impacts van toerisme. Eén van 
de zorgpunten heeft betrekking op het passagiersvolume van sommige 
cruiseschepen. In 2009 is daarom afgesproken dat schepen met meer dan 500 
passagiers geen toeristen meer aan land mogen zetten. Er wordt ook 
gesproken over een verbod op de bouw van permanente toeristische 
faciliteiten (bijvoorbeeld hotels) op land en ijs. Hierover hebben de verdrags-
partijen nog geen overeenstemming kunnen bereiken. 

Vraag 3
Kunt u inzicht geven in het aantal aanvragen voor een vergunning onder de 
Wet bescherming Antarctica dat vanaf 2007 gedaan is, hoeveel van die 
aanvragen gehonoreerd zijn, en om hoeveel personen dit ging? 

Antwoord 3 
Vanaf 1 januari 2007 hebben de Ministers 15 aanvragen ontvangen. Er zijn 14 
vergunningen toegekend. Bij één aanvraag bleek, dat de activiteiten niet 
vanuit Nederland werden georganiseerd. Die activiteiten vielen onder de 
reikwijdte van een buitenlandse vergunning. De afgegeven vergunningen 
betroffen in totaal ongeveer 4.800 personen (inclusief staf en bemanning). 

Vraag 4
Kunt u inzicht geven in het soort activiteiten waarvoor de vergunningen 
worden aangevraagd, en hoeveel van de aanvragen wetenschappelijk 
onderzoek en toerisme betreffen? 

Antwoord 4
De vergunningen worden aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek en 
toerisme. Vier aanvragen vanaf 1 januari 2007 betroffen wetenschappelijk 
onderzoek. De overige aanvragen betroffen toerisme. 

Vraag 5
Kunt u toelichten wanneer vergunningsaanvragen onder de Wet bescherming 
Antarctica worden gehonoreerd en wanneer niet? 

Antwoord 5
De gronden om een aanvraag te weigeren zijn terug te vinden in artikel 13 
van de Wet bescherming Antarctica. Een aanvraag om een vergunning kan 
worden geweigerd in het belang van de bescherming van het Antarctisch 
milieu of als er gegronde vrees bestaat dat de vergunninghouder niet 
overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde zal handelen. Een 
aanvraag om een vergunning moet worden afgewezen, als de consultatieve 
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vergadering van het Antarcticaverdrag over het betrokken milieu-effectrapport 
een negatief oordeel heeft gegeven of wanneer er onvoldoende zekerheid 
bestaat dat ernstige nadelige gevolgen voor het Antarctisch milieu kunnen 
worden voorkomen. 

Vraag 6
Kunt u inzicht geven in het aantal aanvragen dat sinds 2007 gedaan is voor 
een vergunning onder de Wet bescherming Antarctica om speciaal 
beschermd Antarctisch gebied te bezoeken? Wanneer worden dergelijke 
verzoeken gehonoreerd en wanneer niet? 

Antwoord 6
In vier vergunningaanvragen is verzocht om een speciaal beschermd 
Antarctisch gebied te bezoeken. In de vergunning kan toestemming worden 
verleend om speciaal beschermde gebieden te betreden. Deze toestemming 
is bij alle vier de aanvragen verleend. Bij de betreding moet er worden 
gehouden aan het management plan dat internationaal voor ieder speciaal 
beschermd Antarctisch gebied is opgesteld. 

Vraag 7
Kunt u inzicht geven in het aantal milieueffectrapportages (MER’s) dat is 
opgesteld om in aanmerking te komen voor een vergunning onder de Wet 
bescherming Antarctica en hoeveel van deze aanvragen gehonoreerd zijn? 

Antwoord 7
Er zijn geen aanvragen geweest, waarvoor de aanvrager een m.e.r.-procedure 
moest doorlopen. De m.e.r.-procedure moet worden doorlopen wanneer 
activiteiten een meer dan gering of tijdelijk effect kunnen hebben op het 
Antarctisch milieu. 

Vraag 8
Worden de effecten van het toerisme op de natuur, het milieu en de wilde 
dieren in het Antarctisch gebied gemonitord? Zo ja, bent u bereid deze 
resultaten de Kamer toe te zenden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 8
Het Milieuprotocol bij het Antarcticaverdrag bevat diverse monitoringsver-
plichtingen, die mede betrekking hebben op toeristische activiteiten. Er 
ontbreekt echter vooralsnog een goed overzicht van de monitoringsactivitei-
ten die door partijen worden ondernomen. Tijdens de laatste vergadering van 
de verdragspartijen in 2009 is besloten een project te starten om op basis van 
verrichte en lopende onderzoeken de effecten van Antarctisch toerisme zo 
goed mogelijk in beeld te brengen. De eerste uitkomsten zullen naar 
verwachting worden gerapporteerd tijdens de vergadering van de verdrags-
partijen in 2010. Ik ben bereid, indien deze rapportage beschikbaar komt, deze 
aan de Kamer te zenden. 

Vraag 9
Kunt u inzicht geven in het totale aantal toeristen dat Antarctica bezoekt op 
jaarbasis? 

Antwoord 9
Het toerisme naar Antarctica is ontstaan in de jaren 50 van de vorige eeuw en 
het aantal toeristen dat Antarctica bezocht lag tot het eind van de jaren 80 
onder de 1.000 personen per (zomer)seizoen. Vanaf 1989 is het aantal 
toeristen dat in Antarctica aan land is gegaan ieder jaar gestegen tot ruim 
32.000 in het seizoen 2007–08. Het aantal toeristen inclusief overvluchten en 
cruises zonder aan land te gaan bedroeg ruim 46.000. Worden staf en 
bemanning meegeteld, dan ligt het aantal toerismegerelateerde bezoekers in 
2007–08 boven de 73.000. Vermoedelijk door de economische crisis is dit 
aantal in het seizoen 2008–09 voor het eerst gedaald (ruim 37.000 toeristen, 
inclusief de toeristen die niet aan land gaan) en verwacht wordt dat dit ook 
het geval zal zijn voor het 2009–10 seizoen (data nog onbekend). 
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Vraag 10
Deelt u de mening dat het niet wenselijk is om grootschalig toerisme toe te 
staan op Antarctica? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 10
Ja. 

Vraag 11
Deelt u de menig dat verblijfsrecreatie op Antarctica onwenselijk is en dat 
hier internationale afspraken over gemaakt moeten worden? Zo ja, bent u 
bereid hiertoe een aanzet te geven? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 11
Het kabinet acht permanente faciliteiten voor verblijfsrecreatie, bijvoorbeeld 
de bouw van hotels, op Antarctica onwenselijk en heeft dit standpunt ook 
uitgedragen tijdens de vergaderingen van de verdragspartijen, laatstelijk in 
Kiev (2008). Een consensus daarover bleek toen niet mogelijk. 

Vraag 12
Deelt u de mening dat het internationale beheer van Antarctica onder meer 
gericht moet zijn op het behoud van Antarctica als ongerepte wildernis en dat 
permanente faciliteiten slechts toegestaan worden indien die faciliteiten 
aantoonbaar noodzakelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 12
Ja.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 4



387

ah-tk-20092010-2353
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2353 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over het bericht dat cameratoezicht plaatsvindt op de wc’s 
van de NS (ingezonden 31 maart 2010). 

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 28 april 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Cameratoezicht op de wc gaat wel erg ver»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 en 3
Hoe beoordeelt u het plaatsen van de camera’s om te kunnen registreren hoe 
de hygiëne van de wc’s kan worden bevorderd? 
Wanneer zijn de camera’s in de wc’s van de Nederlandse Spoorwegen (NS) 
geplaatst en wat filmen de camera’s precies? 

Antwoord 2 en 3
Het gaat om een besloten onderzoek waarbij een speciale laboratoriumtrein is 
ingezet. De respondenten hebben zich opgegeven voor dit specifieke 
onderzoek en hieraan vrijwillig deelgenomen. De respondenten blijven 
anoniem. Gezichten komen niet in beeld. Het onderzoek moet een zo goed 
mogelijk inzicht geven in de handelingen en het gedrag van mensen in het 
treintoilet met het oog op het verbeteren van de hygiëne en het gebruiksge-
mak van het toilet. 
Er is geen sprake van cameratoezicht op wc’s in de reguliere treindienst 
zonder dat de reiziger het weet. Het artikel in de Volkskrant berust op 
onjuistheden. De krant heeft op 7 april een rectificatie geplaatst. 

Vraag 4
Door wie worden de beelden bekeken? 

Antwoord 4
De beelden worden bekeken door de betrokken onderzoekers van de TU in 
Delft en de specialisten van de NS. Vrouwen hebben de beelden van 
toiletgebruik van vrouwen geobserveerd, mannen het toiletgebruik van 

1 Volkskrant, 30 maart 2010.
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mannen. De opnames zijn nadien – indien nog nodig – vervaagd, zodat 
mensen volledig onherkenbaar zijn. 

Vraag 5
Wat wordt er met de camerabeelden gedaan nadat ze zijn geanalyseerd? 
Worden deze beelden vernietigd of bewaard? 

Antwoord 5
De testpersonen hebben de TU Delft toestemming gegeven de opnames voor 
eigen analyse te bewaren tot en met het einde van het project «hygiënisch 
treintoilet.» 

Vraag 6, 7, 8 en 9
Heeft de NS conform artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) de plaatsing van de camera’s gemeld bij het College bescherming 
persoonsgegevens (Cpb)? Zo ja, heeft het Cpb ingestemd met deze vorm van 
cameratoezicht? 
Is aan de bezoekers van de desbetreffende wc’s kenbaar gemaakt dat ze door 
de NS worden gefilmd, zoals is voorgeschreven in de artikelen 33 en 43 van 
de Wbp? 
Wordt door de NS voor wat betreft de beveiliging van de beelden voldaan 
aan de vereisten van artikel 13 Wbp? 
Deelt u de mening dat het plaatsen van camera’s op de wc’s van de NS in 
strijd is met artikel 6 en 8f Wbp, die het filmen van mensen die zich ontkleden 
verbieden? 

Antwoord 6, 7, 8 en 9
Nee. Het betreft een besloten onderzoek, waar respondenten vrijwillig aan 
deelnemen. De respondenten weten dat zij anoniem worden gefilmd. Zij 
hebben hun ondubbelzinnige toestemming verleend. De TU Delft heeft een 
overeenkomst met de testpersonen over onherkenbaarheid en verdere 
analyse van de beelden door de bij het onderzoek betrokken studenten en 
medewerkers van de TU Delft. Deze werkwijze is derhalve in overeenstem-
ming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Vraag 10
Deelt u de mening dat het plaatsen van camera’s op de wc’s van de NS in 
strijd is met artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens, nu het recht op eerbiediging van de persoon-
lijke levenssfeer is geschonden? Zo ja, welke consequenties verbindt u 
hieraan? 

Antwoord 10
Nee. Zie de eerdere antwoorden. 

Vraag 11
Bent u bereid de NS aan te spreken op het plaatsen van de camera’s, en deze 
te verzoeken de camera’s te verwijderen om herhaling te voorkomen? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 

Antwoord 11
Nee. Zie de eerdere antwoorden. Ik zie geen reden om de NS hier op aan te 
spreken.
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2688 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Justitie en van Verkeer 
en Waterstaat over het bericht «Fileleed is goudmijn justitie» (ingezonden 
14 april 2010). 

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de minister van 
Verkeer en Waterstaat (ontvangen 18 juni 2010). Zie ook Aanhangsel 
Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2385. 

Vraag 1
Kent u het bericht «Fileleed is goudmijn justitie»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 en 3
Hoe beoordeelt u het gebruiken van kentekens voor strafrechtelijk onderzoek 
die afkomstig zijn van Rijkswaterstaat, die ze verzamelt met het doel om het 
fileprobleem in kaart te brengen? 
Is het gebruiken van persoonsgegevens van Rijkswaterstaat voor strafrechte-
lijk onderzoek in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet 
bevoegdheden bevorderen gegevens? 

Antwoord 2 en 3
Het vorderen en gebruiken van door derden (personen, instanties en 
bedrijven) verzamelde gegevens voor strafrechtelijk onderzoek is toegestaan 
op grond van artikel 126nc-uh van het Wetboek van Strafvordering, waarin de 
regeling over de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens is opgeno-
men. Op grond van deze bepalingen, in het bijzonder de artikelen 126nc tot 
en met 126ne, kunnen de door Rijkswaterstaat verzamelde kentekengegevens 
worden gevorderd en is Rijkswaterstaat verplicht de gegevens te verstrekken 
zonder dat daar een eigen afweging of toetsing aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens aan vooraf gaat. 
Zodra de gegevens verwerkt zijn door het Openbaar Ministerie zijn het 
strafvorderlijke gegevens en is de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 
(Wjsg) van toepassing. Art. 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens 

1 de Volkskrant, 7 april 2010 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1366773.ece/Fileleed_is_goudmijn_justitie
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(Wpb) bepaalt dat het regime van de Wpb niet van toepassing is op de 
verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de 
Wjsg. 

Vraag 4
Is het waar dat de bestanden van Rijkswaterstaat aan het ministerie van 
Justitie meer mogelijkheden bieden dan politiegegevens omdat de gegevens 
bij Rijkswaterstaat een jaar mogen worden bewaard? Zo ja, hoe wilt u deze 
lacune in de wetgeving op gaan vullen? 

Antwoord 4
Nee. Alle persoonsgegevens worden uiterlijk drie maanden nadat het 
verkeers- of vervoerkundig onderzoek is afgesloten, door Rijkswaterstaat 
vernietigd. Dat betekent dat alle bestanden met kentekens worden vernietigd 
en er alleen statistische gegevens overblijven.  

Vraag 5
Hoe lang mag het ministerie van Justitie gegevens die via Rijkswaterstaat zijn 
opgevraagd bewaren? Wie heeft toegang tot de gegevens? 

Antwoord 5
Zoals gezegd vallen de van Rijkswaterstaat gevorderde gegevens onder het 
regime van de Wjsg en zijn de bewaartermijnen van deze wet van toepassing. 
Voor zover de strafvorderlijke gegevens misdrijven betreffen, worden deze 
verwijderd dertig jaren na onherroepelijke afdoening van de strafzaak in het 
kader waarvan die gegevens zijn verwerkt of het recht tot strafvordering door 
verjaring is vervallen dan wel twintig jaren na het overlijden van betrokkene. 
Gegevens over overtredingen worden verwijderd vijf jaren na onherroepelijke 
afdoening van de strafzaak in het kader waarvan die gegevens zijn verwerkt 
of het vervallen van het recht tot strafvordering door verjaring dan wel twee 
jaren na het overlijden van betrokkene. 
Het betreft strafvorderlijke gegevens, waartoe de officier van justitie en 
opsporingsambtenaren toegang hebben. 

Vraag 6
Waarom wordt het advies van het College bescherming persoonsgegevens 
(CBP) met betrekking tot het verwerken van kentekengegevens niet gevolgd, 
namelijk dat gescande kentekens die geen «hit» opleveren direct door de 
politie moeten worden vernietigd? 

Antwoord 6
Het advies van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft 
betrekking op de zg. automatische kentekenherkenning (ANPR) met betrek-
king tot door de politie zelf ingezette camera’s en niet op door Rijkswaterstaat 
in het kader van het in kaart brengen van de verkeersstromen en het 
fileprobleem verzamelde kentekengegevens. 
Voor wat betreft de standpuntbepaling inzake het advies van het CBP, verwijs 
ik u naar mijn brief aan de Tweede Kamer van 2 februari 2010 (TK 2009–2010, 
31 051, nr. 6). 

Vraag 7
Is het waar dat het op voorhand niet mogelijk is voor automobilisten om zich 
uit het bestand te laten halen van Rijkswaterstaat? Zo ja, bent u bereid om dit 
beleid aan te passen zodat automobilisten voordat ze worden geregistreerd 
kunnen aangeven of ze aan het onderzoek mee willen doen? 

Antwoord 7
Ja. Het is inderdaad niet mogelijk voor automobilisten om op voorhand te 
kennen te geven dat men niet geregistreerd wenst te worden. Automobilisten 
die gebruik maken van een bepaald traject ontvangen een brief op het 
huisadres met de vraag of men bereid is om mee te werken aan het 
onderzoek of programma. Alleen indien betrokkene aangeeft te willen 
participeren in een mobiliteitsprogramma worden de gegevens bewaard; in 
alle andere gevallen worden de gegevens verwijderd. Deze werkwijze is in lijn 
met de Wet bescherming persoonsgegevens en over deze werkwijze hebben 
mijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat nauwelijks enige klachten van 
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weggebruikers bereikt. Mijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat ziet dan 
ook geen aanleiding om het beleid in dezen aan te passen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 3



392

ah-tk-20092010-2583
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2583 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de arbeidsomstandigheden 
van de plukkers van de tomaten van Ahold (ingezonden 16 april 2010). 

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken), mede namens de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 1 juni 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Plukkers VS: Ahold koopt met slavernij besmette 
tomaten»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de beschuldigingen van de arbeidersorganisatie over wat zij 
noemen «moderne slavernij in de agrarische sector»? Kunt u aangeven of 
deze beschuldigingen op waarheid berusten? 

Antwoord 2
Deze kwestie verdient een adequate reactie van Ahold. Afhankelijk van deze 
reactie kan de Nederlandse stichting Okia het Coalition Immokalee Worker’s 
(CIW) adviseren een klacht in te dienen bij de Amerikaanse rechter of melding 
te doen bij het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen in de Verenigde Staten. Uitgangspunt van de 
OESO is namelijk dat het NCP van het land waar de vermeende «misdraging» 
heeft plaatsgevonden de zaak behandelt. 

Vraag 3
Is het waar dat dochteronderdelen van Ahold tomaten afnemen van 
producenten die al eerder zijn veroordeeld voor het uitbuiten van werkne-
mers? Zo nee, op welke gegevens baseert u dit? 

Antwoord 3
Als het inderdaad zo is dat deze leveranciers al door de Amerikaanse rechter 
zijn veroordeeld, dan is het de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse 
autoriteiten om te handhaven. 

1 Agrarisch Dagblad, 14 april 2010.
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Vraag 4
Is het mogelijk dat de tomaten die bij deze producenten afgenomen zijn ook 
in Nederland te koop zijn? Zo nee, waar baseert u dat op? 

Antwoord 4
De export van tomaten uit de Verenigde Staten naar Nederland is gering, wel 
is er enige export van verwerkte tomaten. In 2008 werd voor 6,1 miljoen 
dollar uitgevoerd naar Nederland waarvan 5,4 miljoen dollar aan verwerkte 
tomaten (Bron: UN/Comtrade). Het is daarom onwaarschijnlijk dat er tomaten 
van de betreffende tomatenkwekers in Nederland te koop zijn. 

Vraag 5
Is het waar dat in Amerika veel tomatenplukkers werken tegen hongerlonen, 
geen betaling krijgen voor overuren, geen recht op organisatie hebben en 
geen toeslagen uitgekeerd krijgen? Zo nee, op welke gegevens baseert u dat? 
Zo ja, hoe beoordeelt u dit? 

Antwoord 5
Zie antwoord op vraag 2. 

Vraag 6
Deelt u de mening dat een deel van de verantwoordelijkheid voor de 
arbeidsomstandigheden bij de afnemer van de producten ligt? Zo ja, welke 
consequenties verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6
Ketenverantwoordelijkheid betekent dat elk bedrijf in de keten een bepaalde 
verantwoordelijkheid draagt voor de sociale (arbeids)omstandigheden waarin 
het product wordt vervaardigd. Het is niet gemakkelijk om, los van de 
concrete omstandigheden van een bedrijf, een eenduidig antwoord te geven 
op de vraag tot hoe ver de invloed en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van een bedrijf reiken. Ook de SER geeft in zijn laatste advies geen exact 
antwoord op deze vraag. Van een bedrijf mag niettemin worden verwacht dat 
het de invloed die het heeft ook ruimhartig aanwendt om verantwoordelijk-
heid te nemen in de keten. Verschillende elementen spelen mee bij het 
vaststellen van de mogelijkheden hiervoor waaronder de machtsverhoudin-
gen, complexiteit, lengte en transparantie van de productieketen. Het NCP 
kan bepalen in hoeverre een bedrijf haar ketenverantwoordelijkheid (niet) 
genomen heeft. Versterking van de capaciteit van NCP’s en betrokkenheid van 
het business and human rights framework van VN Speciaal Vertegenwoordi-
ger John Ruggie zijn onderdeel van de Nederlandse inzet tijdens aanstaande 
revisie van de OESO-richtlijnen, met als doel de bescherming van mensen-
rechten te verbeteren. 

Vraag 7
Deelt u de mening van de Coalition Immokalee Workers dat de tomaten van 
Ahold besmet zijn door slavernij? 

Antwoord 7
Zie antwoord op vraag 2. 

Vraag 8
Bent u bereid naar aanleiding van deze misstanden Ahold aan te spreken op 
zijn verantwoordelijkheid jegens de arbeidsomstandigheden bij zijn leveran-
ciers? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 8
Ahold heeft aangegeven deze kwestie serieus te nemen en een onderzoek te 
zijn begonnen. Ook heeft Ahold de Coalition Immokalee Workers uitgenodigd 
voor een gesprek.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties over het weggooien van stempassen van mensen 
met een verstandelijke beperking (ingezonden 6 mei 2010). 

Antwoord van staatssecretaris Bijleveld-Schouten (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) (ontvangen 18 mei 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Stempas verstandelijk beperkte weggegooid»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2 en 3
Kunt u aangeven hoeveel stempassen aan verstandelijk beperkten zijn 
uitgegeven bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en hoeveel er naar 
schatting zullen worden uitgegeven bij de komende Tweede Kamerverkiezin-
gen? 
Is er een sluitend inzicht in het aantal aan verstandelijk beperkten uit te geven 
stempassen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2 en 3 
Nee, in de gemeentelijke basisadministratie op grond waarvan de stempas-
sen worden geproduceerd, worden geen gegevens bijgehouden over het al 
dan niet verstandelijk beperkt zijn van personen. 

Vraag 4
Is het waar dat het aantal kiezers met een verstandelijke beperking zodanig 
substantieel is, dat ze bij volledige opkomst bepalend zouden zijn voor 
ongeveer 2 Kamerzetels? 

Antwoord 4
Volgens een recent gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (maart 2010) zijn er in Nederland circa 147.000 personen die 
AWBZ zorg vragen voor verstandelijk gehandicapten (een deel hiervan heeft 
de kiesgerechtigde leeftijd van 18 jaar uiteraard nog niet bereikt). Bij de 

1 de Volkskrant, 4 mei 2010.
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Tweede Kamerverkiezing in 2006 bedroeg de kiesdeler (aantal stemmen nodig 
voor één zetel) 65 592 stemmen. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is wanneer belangenbehartigers van 
verstandelijk beperkten stempassen vernietigen zonder medeweten of 
toestemming van hun cliënten, hun familie of curatoren? 

Antwoord 5
Ja, zie mijn antwoord op de vragen 2010Z07622 van het lid Smilde (ingezon-
den 29 april 2010). 

Vraag 6
Is het vernietigen van stempassen van derden strafbaar? Zo ja, welke straf 
staat hierop en hoe vaak is verbaliserend opgetreden ten tijde van de 
gemeenteraadsverkiezingen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 6
Noch de Kieswet noch het Wetboek van Strafrecht kent een bepaling die 
expliciet ziet op het vernietigen van stempassen van derden. Wel zou het 
vernietigen van de stempas mogelijk strafbaar kunnen zijn op grond van het 
algemene artikel in het Wetboek van Strafrecht over vernieling (artikel 350). 
Hierop staat een straf van maximaal twee jaar of een geldboete van de vierde 
categorie. Voor zover bij het ministerie van BZK bekend, is er bij de gemeen-
teraadsverkiezingen geen aangifte gedaan door belanghebbenden. 

Vraag 7 en 8
Bent u bereid alsnog op te treden tegen gevallen waarin duidelijk is dat 
stempassen ten onrechte vernietigd zijn? Zo nee, waarom niet? 
Bent u bereid instellingen voor verstandelijk beperkten aan te schrijven en te 
wijzen op de strafbaarheid van het vernietigen van stempassen van hun 
cliënten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 7 en 8
Zoals ik in mijn antwoord op de vragen 2010Z07622 van het lid Smilde 
(ingezonden 29 april 2010) heb gesteld, zal ik de instellingen aanschrijven en 
hen er op wijzen dat zij de stempassen tijdig moeten verstrekken aan hun 
inwoners. 

Vraag 9
Bent u bereid extra toe te zien op onregelmatigheden met de stempassen van 
verstandelijk beperkten tijdens de komende parlementsverkiezingen en waar 
nodig handhavend op te treden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 9
In antwoord op de vragen 2010Z07622 van het lid Smilde (ingezonden 
29 april 2010) heb ik mij bereid verklaard in het kader van de evaluatie van de 
Tweede Kamerverkiezing na te gaan of zich bij het stemmen door mensen 
met een verstandelijke beperking problemen hebben voorgedaan. Ik heb 
echter geen mogelijkheden om op dit terrein handhavend op te treden daar ik 
daarvoor geen bevoegdheden heb. 

Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid 
Smilde (CDA), ingezonden 29 april 2010 (vraagnummer 2010Z07622) en het 
lid Anker (ChristenUnie), ingezonden 29 april 2010 (vraagnummer 
2010Z07624).
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, 
van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de 
situatie van een boorplatform in de Noordzee (ingezonden 25 mei 2010). 

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat), mede namens de 
ministers van Economische Zaken, van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 9 juli 2010). Zie ook Aanhangsel 
Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2653. 

Vraag 1
Kent u het bericht «Boorplatform in Noordzee staat op springen»?1 

Antwoord 1
Ja. Overigens betreft het geen platform op de Noordzee maar een productie-
platform in de Noorse wateren van de Noordoost Atlantische Oceaan, 
ongeveer 170 kilometer ten noordwesten van de Noorse kustplaats Bergen. 
Mijnbouwactiviteiten (offshore) in de Nederlandse zone van de Noordzee 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische 
Zaken. 
Via de Nederlandse Ambassade te Oslo en het Nederlandse Staatstoezicht op 
de Mijnen zijn de vragen voorgelegd aan de betreffende Noorse instanties. 

Vraag 2
Kent u het rapport van de Noorse regering waarin gezegd zou worden dat de 
bron «op springen staat»? Zo ja, bent u bereid het rapport aan de Kamer ter 
inzage te geven? Zo nee, bent u bereid dat rapport op te vragen? 

Antwoord 2
Nee, de Noorse instanties hebben mij laten weten dat er op dit moment geen 
officieel rapport van de Noorse overheid over de situatie bestaat. Zij hebben 
wel aangegeven dat de verantwoordelijke oliemaatschappij Statoil een 
onderzoeksrapport zal maken en dat de resultaten daarvan door Norwegian 
Petroleum Safety Authority (PSA) openbaar zullen worden gemaakt op 
www.ptil.no. Doorgaans vergt de uitvoering van een dergelijk onderzoek 
enige maanden. Ik ben bereid het onderzoeksrapport toe te zenden op het 
moment dat het er is. 

1 Het Nieuwsblad, 23 mei 2010 
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=6Q2QJIB6
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Vraag 3
Is het waar dat het boorplatform al voor de derde maal in vijf maanden 
problemen kent? Zo ja, bent u bereid de Noorse regering aan te spreken op 
de risico’s die daaruit voort kunnen vloeien voor de flora en fauna in de 
Noordzee? 

Antwoord 3
Ja, tijdens het boren zijn er drie incidenten geweest. Het gaat om incidenten 
van boortechnische aard. Bij elke boring worden veiligheidsmaatregelen 
getroffen om boortechnische problemen op te vangen. De PSA heeft mij 
gemeld de situatie als ernstig, maar stabiel te beoordelen. 
Ik zie geen reden om de Noorse autoriteiten aan te spreken op mogelijke 
risico’s voor flora en fauna in de Noordzee. De Noorse overheid is zich 
voldoende bewust van de risico’s. Zie de antwoorden op vraag 5. 

Vraag 4
Is het waar dat het boorplatform op dit moment ontruimd is? Kunt u 
aangeven wie in een dergelijke situatie toezicht houdt op de stabiliteit van 
platform en bron? 

Antwoord 4
Nee, het platform is niet ontruimd, slechts het personeel dat niet strikt nodig 
is voor de uitvoering van werkzaamheden is van het platform gehaald. Het 
resterende personeel (129 personen) heeft de boring gestabiliseerd en 
observeert of de maatregelen afdoende zijn. De oliemaatschappij Statoil is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. De Noorse 
overheid (PSA) ziet erop toe dat Statoil zich aan de regels houdt. 

Vraag 5
Bestaat er een calamiteitenplan voor het geval zich een soortgelijke olielek-
kage voordoet als op dit moment het geval is in de Golf van Mexico? Zo ja, 
kunt u inzage geven in dit calamiteitenplan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
Ja, in Nederland is dat het Rampenplan voor de Noordzee. Het plan is ter 
inzage op de website Noordzeeloket (www.noordzeeloket.nl) en voorziet in de 
aanpak van de bestrijding van de gevolgen van een olieramp op het 
Nederlandse deel van de Noordzee. Ook in Noorwegen zijn conform 
wettelijke regelingen («Regulations relating tot conduct of activities in the 
petroleum activities») operators verplicht een rampenplan te overleggen. De 
PSA houdt daar toezicht op. Daarnaast is er ook nog het BONN-agreement 
tussen verschillende staten en de OCES (Operators Co-operative Emergency 
Services) tussen oliemaatschappijen die beide tot doel hebben het verlenen 
van onderlinge bijstand in het geval van een dreigende of daadwerkelijke 
calamiteit.op de Noordzee. In deze verwijs ik tevens naar de antwoorden op 
de vragen van het lid Van der Ham (D66) over de olieramp in de Golf van 
Mexico en de mogelijke risico’s verbonden met de oliewinning op de 
Noordzee (ingezonden 17 mei 2010).
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over misplaatste uitlatingen van ambtenaren (ingezonden 
25 mei 2010). 

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
(ontvangen 16 juni 2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Doe een Van der G’tje»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3, 4, 5 en 6
Kunt u uiteenzetten welke maatregelen zijn genomen tegen de schrijvers van 
dit stuk, nadat u het «smakeloos, gevoelloos en misplaatst» hebt genoemd? 
Deelt u de mening dat zowel de schrijver van het stuk als de redactie van 
«Met Name» verantwoordelijk zijn voor het in diskrediet brengen van uw 
ministerie met dit bericht?
In welke mate acht u zichzelf eindverantwoordelijk voor plaatsing van dit 
bericht en welke consequenties verbindt u daaraan?
Ziet u de toonzetting van het bedoelde artikel als een incident, of zegt het iets 
over de houding op uw ministerie ten opzichte van de politiek?
Kunt u toelichten hoe u in het licht van voorgaande vraag het bericht 
beoordeelt van de Volkskrant van 27-11-2006 waarin topambtenaren van uw 
ministerie te kennen geven het als één van hun doelen te zien om de Partij 
voor de Dieren de wind uit de zeilen te nemen?2 

Antwoord 2, 3, 4, 5 en 6
Direct na het incident is een indringend gesprek gevoerd met de betrokkenen. 
Zij kunnen zich volledig vinden in de verklaring van het ministerie dat het hier 
gaat om een volstrekt misplaatste, smakeloze, en gevoelloze uitspraak. 

1 De Telegraaf, 20 mei 2010 http://www.telegraaf.nl/binnenland/6752279/
___Doe_een_Van_der_G_tje___.html?sn=binnenland

2 «We moeten voor de troepen uitlopen en met maatregelen komen die de Partij van de 
Dieren, maar ook andere dierenactivisten in het parlement, de wind uit de zeilen nemen. Als 
dat goed en adequaat gebeurt, zo concludeert de vergadering, blijft er voor de partij weinig 
over.»

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1



399

Ik heb direct maatregelen genomen om herhaling van dit incident te 
voorkomen. Hiermee is voor mij als eindverantwoordelijke de zaak 
afgesloten.
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Vragen van de leden Ten Hoeve (OSF), Benedictus (CDA), Schaap (VVD), 
Dölle (CDA), Van de Beeten (CDA), Franken (CDA), Bemelmans-Videc 
(CDA), Doek (CDA), Dupuis (VVD), Eigeman (PvdA), Meindertsma (PvdA), 
Leijnse (PvdA), Quik-Schuijt (SP), Ten Horn (SP), Schuurman (CU), De 
Boer (CU), Strik (GroenLinks), Laurier (GroenLinks), Holdijk (SGP), Schouw 
(D66), Engels (D66), Koffeman (Partij voor de Dieren) en Yildirim (Fractie 
Yildirim) op 3 juni 2010 meegedeeld aan de Minister van Buitenlandse Zaken 
en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de 
tekst van het Nederlandse paspoort.

Antwoorden van mevrouw Bijleveld-Schouten (staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister van 
Buitenlandse Zaken (ontvangen 25 juni 2010). 

Vraag 1
Herinnert u zich de vragen met betrekking tot het Nederlandse paspoort die 
op 1 oktober 2009 door enkele leden van de Eerste Kamer aan de Staatsse-
cretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werden gesteld en het 
antwoord daarop dat geen uitsluitsel gaf over de vraag of de in het paspoort 
gebruikte tekst aangepast wordt? 

Vraag 2 
Bent u het met ons eens dat waar in een vreemde taal naast een herkenbare 
vertaling van «Holland» ook een herkenbare vertaling van «Nederland» of 
«Nederlanden» bestaat deze laatste beschouwd «moet worden als de meest 
juiste vertaling van de naam van ons land? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3
Bent u het met ons eens dat in een geval als hierboven genoemd door 
Nederland, zeker voor gebruik in officiële documenten, uit meerdere in een 
vreemde taal in het spraakgebruik voorkomende uitdrukkingen de keuze te 
maken voor die uitdrukking die het meest juist de naam van ons land 
weergeeft? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4
Bent u bereid, nu u naar alle waarschijnlijkheid voldoende tijd hebt gehad om 
hiernaar onderzoek te doen, om de tekst in het Nederlandse paspoort zo 
spoedig mogelijk aan te passen, zodat daar als vertaling voor Koninkrijk der 
Nederlanden wordt gegeven: 
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in het Ests: Madalmaade Kuningriik i.p.v. Holandi Kuningriik 
in het Hongaars: Németalföldi Királyság i.p.v. Holland Királyság 
in het Roemeens: Regatul Tařilor de Jos i.p.v. Regatul Olandei 
in het Slowaaks: Nizozemské Král’ovstvo i.p.v. Holandské králóvstvo? 

Antwoorden 1, 2, 3 en 4
Ik herinner mij dat ik op 27 oktober 2009 de vragen van de leden Ten Hoeve, 
Benedictus, Dölle en Schaap inzake de tekst in het Nederlandse paspoort heb 
beantwoord. In mijn antwoord heb ik aangegeven dat wordt onderzocht 
welke vertaling voor «Koninkrijk der Nederlanden» in het formele verkeer in 
het Ests, Hongaars, Roemeens en Slowaaks gebruikelijk is. Indien blijkt dat de 
huidige vertalingen niet correct zijn, worden de betreffende vertalingen 
aangepast. 
De afgelopen periode is de minister van Buitenlandse Zaken nagegaan wat de 
gebruikelijke vertaling is voor «Koninkrijk der Nederlanden». Daarnaast is 
nagegaan wat de vertaling in de talen van de verschillende talen van de 
lidstaten voor «Koninkrijk der Nederlanden» is, zoals deze door het Comité 
Uniform visummodel van de Europese Commissie in samenspraak met de 
lidstaten zijn opgesteld. Die vertalingen zijn op 9 maart 2007 vastgelegd in 
een werkdocument, het zogenaamde paspoort glossarium. De betreffende 
pagina uit het glossarium1 heb ik bijgevoegd. 
Ten aanzien van de vertaling in het Ests heeft de minister van Buitenlandse 
Zaken mij geïnformeerd dat de door u voorgestelde vertaling een gebruike-
lijke vertaling is voor «Koninkrijk der Nederlanden». Ook wordt die vertaling 
in het glossarium gehanteerd. In het paspoort zal de huidige vertaling in het 
Ests (Holandi Kuningriik) gewijzigd worden in «Madalmaade Kuningriik». 
Met betrekking tot de vertaling in het Hongaars heeft de minister van 
Buitenlandse Zaken mij medegedeeld dat de voorgestelde vertaling (Németal-
földi Királyság) «Koninkrijk der Lage Landen» betekent. Hij heeft verder laten 
weten dat de huidige vertaling correct is. Ook komt de huidige vertaling 
overeen met die in het glossarium. Gezien voorgaande handhaaf ik de 
huidige vertaling (Holland Királyság). 
De door u voorgestelde vertaling in het Roemeens (Regatul Tarilor de Jos) 
betekent «Koninkrijk der Lage Landen». De minister van Buitenlandse Zaken 
heeft mij geïnformeerd dat de door u voorgestelde vertaling in het Roemeens 
wel bestaat, maar in de praktijk nagenoeg niet gebruikt wordt. De huidige 
vertaling (Regatul Olandei) is ook de in het glossarium genoemde vertaling. 
Vanwege genoemde punten, ben ik niet bereid de vertaling in het Roemeens 
te wijzigen. 
De minister van Buitenlandse Zaken heeft mij geïnformeerd dat de huidige 
vertaling (Holandské král’ovstvo) in het Slowaaks de gebruikelijke vertaling is. 
Ook komt deze vertaling overeen met die in het glossarium. De door u 
geopperde vertaling (Nizozemské Královstvo) neem ik dan ook niet over. 
Ten aanzien van aanpassing van de vertaling in het Ests merk ik nog op dat 
dit betekent dat de kaften van de paspoorten moeten worden gewijzigd. Om 
kapitaalvernietiging te voorkomen, wil ik de in voorraad zijnde kaften 
opmaken. Uiterlijk vanaf 1 oktober 2011, wanneer de nieuwe generatie 
elektronische reisdocumenten wordt ingevoerd, of zoveel eerder als er kaften 
worden bijgedrukt, zal ik de vertaling in het Ests wijzigen.

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 146525.03
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Justitie over het bericht 
dat Google via Streetview persoonlijke gegevens verzamelt (ingezonden 
25 juni 2010). 

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 13 juli 2010). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Google weet beter wie je bent dan 
jij»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de uitkomst van het Franse onderzoek dat Google naast 
beelden en gegevens van Franse wifi-aansluitingen ook wachtwoorden van 
e-mailaccounts en e-mailberichten verzamelde door middel van de Streetview 
auto’s van Google? 

Antwoord 2
Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoord op de vragen 1, 2 en 3 van het lid 
Gerkens (nummer 2010Z08486, ingezonden 19 mei 2010). 

Vraag 3
Heeft u, net als de Franse regering, aan Google kenbaar gemaakt dat de 
gegevens niet gewist moeten worden, maar overdragen moeten worden aan 
Nederland voor onderzoek? Zo ja, heeft u al resultaten van dit onderzoek? Zo 
nee, waarom niet? 

Antwoord 3
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft mij bericht dat het 
als onafhankelijk toezichthouder Google heeft verzocht de gegevens veilig te 
stellen ten behoeve van onderzoek door het CBP. Gedurende het onderzoek 
doet het CBP hierover geen nadere uitspraken. 

1 De Pers, 22 juni 2010: «Google weet beter wie je bent dan jij» 
http://www.depers.nl/economie/489254/Bekijk-het-maar-met-je-privacy.html
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Vraag 4
Welke andere stappen heeft u ondernomen om er voor te zorgen dat Google 
in de toekomst de privacy van de Nederlandse burger kan schenden? Heeft u 
bijvoorbeeld bij Google aangegeven dat de streetview auto’s niet langer in 
Nederland worden toegelaten voordat de privacy gewaarborgd is? 

Antwoord 4
Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoord op de vragen 3, 4 en 5 van het lid 
Gerkens (nummer 2010Z08486, ingezonden 19 mei 2010). Op dit moment zie 
ik geen aanleiding en geen mogelijkheid om de Streetviewauto’s uit 
Nederland te weren.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gifgehalten 
in vis (ingezonden 2 juli 2010). 

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) mede 
namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 
22 juli 2010). 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van een nieuwe viswijzer die informatie verstrekt over 
gifgehaltes in vis, en ecologische en gezondheidsinformatie combineert1? 
Hoe beoordeelt u dit initiatief? 

Antwoord 1
Ja, ik heb kennisgenomen van de nieuwe viswijzer. Ik sta positief tegenover 
initiatieven die de consument bewust maakt over gezond voedsel en 
duurzaamheid. Om verwarring bij de consument te voorkomen vind ik het 
echter belangrijk dat verstrekte informatie eenduidig, helder en goed 
onderbouwd is. Met betrekking tot de «eet-vis-wijzer» heb ik hierover mijn 
twijfels. 

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de kritiek van de makers van deze nieuwe viswijzer dat de 
gezondheidsaanbevelingen voor de consumptie van vis gebaseerd zijn op 
gemiddeld aangetroffen gifwaarden, terwijl de hoeveelheid gif in een 
bepaalde vis gemakkelijk veel groter kan zijn wanneer de vis in vervuild 
gebied is gevangen? 

Antwoord 2
De algemene aanbeveling aan consumenten is om gevarieerd te eten. Bij dit 
voedingspatroon zal de consument geen gevaarlijke hoeveelheid schadelijke 
stoffen uit vis binnen krijgen. Het Voedingscentrum adviseert consumenten 
om twee keer per week vis te eten, waarvan ten minste een keer vette vis ter 
preventie van hart- en vaatziekten. De consument wordt erop gewezen dat 
het gezondheidsrisico door mogelijke blootstelling aan schadelijke stoffen 
niet opweegt tegen de gezondheidswinst door regelmatig vis te eten. 

1 http://www.eosmagazine.eu/home/ctl/Detail/mid/485/xmid/2317/xmfid/12.aspx
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Liefhebbers van vis wordt verder aanbevolen niet te veel vis te eten 
(maximaal 4 porties2 per week). 

Vraag 3
Op basis van welke wetenschappelijke informatie wordt door het Voedings-
centrum gesteld dat het risico voor je gezondheid door eventuele giftige 
stoffen verwaarloosbaar is ten opzichte van de voordelen van regelmatig vis 
eten3? Op welke wijze is de grote variatie meegenomen in de gifgehaltes van 
verschillende vissen van dezelfde soort? 

Antwoord 3
De aanbevelingen van het Voedingscentrum zijn een directe vertaling van de 
Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad (2006). Hier in staat: «op 
het punt van een eventueel toxicologisch risico van vis onderschrijft de 
commissie de kosten-batenanalyse door deskundigen van het RIVM, die is 
opgenomen in «Ons eten gemeten» uit 2004. Bij het aanbevolen visgebruik is 
dat risico verwaarloosbaar klein.» De Gezondheidsraad geeft enkele voor-
zorgsmaatregelen: voor vrouwen die zwanger zijn en vrouwen die borstvoe-
ding geven, geldt een maximum van 2 porties vis per week. Verder worden 
zij aangeraden geen roofvissen te eten zoals zwaardvis en verse tonijn. De 
Richtlijnen Goede Voeding zullen overigens in 2011 door de Gezondheidsraad 
worden geëvalueerd. 
De op 15 juni 2010 uitgekomen Dietary Guidelines van het United State 
Department of Agriculture (USDA) bevestigen de standpunten van de 
Gezondheidsraad. In deze guidelines zijn ook alle recente rapporten, zoals het 
proefschrift van I. Sioen (Universiteit Gent 2008), meegenomen. 

Vraag 4
Deelt u de mening dat het van belang is de herkomst van de vis te weten om 
een reële inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid toxische stoffen? 
Zo ja, hoe kan de overheid zonder deze nuance blijven communiceren dat het 
verstandig is om twee keer per week vis te eten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 4
Nee. De in Nederland verhandelde vis moet voldoen aan de wettelijke 
veiligheidsnormen. De VWA handhaaft dit en vindt hierbij nauwelijks 
overschrijdingen. Ik vind het belangrijk de gezondheidsadviezen met 
betrekking tot vis, zoals omschreven in het antwoord op vraag 2, te blijven 
communiceren. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat ten behoeve van de gezondheid van de consument vis 
duidelijk traceerbaar zou moeten zijn? Zo ja, op welke wijze bent u van plan 
dit te doen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
Exploitanten van levensmiddelenbedrijven zijn op basis van Europese 
regelgeving verplicht de traceerbaarheid van levensmiddelen in alle stadia 
van de productie, verwerking en distributie te waarborgen. Specifiek voor vis 
geldt de traceerbaarheid tot het FAO vangstgebied. De VWA ziet op de 
naleving toe. 
Verdere traceerbaarheid biedt vanuit volksgezondheidsoogpunt te weinig 
extra’s. Zie verder ook de antwoorden op vraag 3 en 4. 

Vraag 6
Kunt u toelichten wat precies bedoeld wordt met de stelling van het 
Voedingscentrum dat het eten van vis (2 maal per week, waarvan 1 keer vette 
vis) de kans op hart- en vaatziekten verkleint? Ten opzichte van welk 
voedingspatroon zou de kans op hart- en vaatziekten precies worden 
verkleind? 

2 1 portie = 150 gram
3 http://www.voedingscentrum.nl/nl/voedingscentrum/nieuws/hoe-gezond-is-vis-.aspx
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Antwoord 6
In het advies van de Gezondheidsraad staat: «regelmatig visgebruik verlaagt 
waarschijnlijk, substantieel het risico op hart- en vaatziekten en met name het 
risico op een fataal hartinfarct». Op basis van het RIVM-rapport «Ons eten 
gemeten» wordt ingeschat dat het 1–2 keer per week eten van vis de kans op 
hart- en vaatziekten met 25% doet afnemen. Dit levert dan een gezondheids-
winst op van 30.000–100.000 DALY’s (Disability-Adjusted Life Year) ten 
opzichte van een gemiddeld voedingspatroon zonder vis.
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Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Defensie en van 
Buitenlandse Zaken over een door het Amerikaanse leger uitgegeven stripboek 
over homoseksuelen (ingezonden 20 juli 2010). 

Antwoord van minister Van Middelkoop (Defensie) (ontvangen 10 augustus 
2010). 

Vraag 1
Kent u het bericht «don’t ask, don’t tell», over een stripboek in het Ameri-
kaanse leger waarin wordt uitgelegd hoe om te gaan met homoseksuele 
collega’s?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3 en 4
Acht u het acceptabel dat een militaire bondgenoot van Nederland op een 
dergelijke wijze aanzet tot discriminatie van homoseksuelen? 
Kunt u aangeven of de homovijandige houding van en binnen het Ameri-
kaanse leger op enig moment tot problemen heeft geleid voor Nederlandse 
homoseksuele militairen in samenwerkingsprojecten tussen Nederlandse en 
Amerikaanse militairen? Zo neen, waarom niet?
Bent u bereid van uw afkeuring blijk te geven aan uw Amerikaanse ambtsge-
noot over het gebruik van dergelijke discriminerende stripboeken? Zo neen, 
waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 

Antwoord 2, 3 en 4
Binnen de Amerikaanse strijdkrachten wordt ten aanzien van homoseksuali-
teit het don’t ask don’t tell beleid gehanteerd. Bij de behandeling van de 
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2011 is een voorstel 
aangenomen om dit beleid te wijzigen. Ik zal mijn Amerikaanse ambtsgenoot 
hierop daarom niet aanspreken. Zoals ik al geantwoord heb op de vragen van 
de leden Van Bommel en Van Velzen (Handelingen TK 2009–2010, Aanhangsel 
nr. 2198) is de samenwerking tussen de Nederlandse en Amerikaanse 
strijdkrachten uitstekend. Problemen in de samenwerking met Amerikaanse 
strijdkrachten door het Amerikaanse beleid ten aanzien van homoseksuele 
militairen zijn mij niet bekend. 

1 http://www.huffingtonpost.com/2010/07/13/dont-ask-dont-tell-policy_n_644863.html
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Vraag 5
Kunt u ondubbelzinnig aangeven dat Nederlandse militairen op geen enkel 
moment hoeven te vrezen voor door hun superieuren geïnstigeerde 
discriminatie en dat in voorkomende gevallen hard zal worden opgetreden 
tegen uitingen van discriminatie naar seksuele geaardheid binnen de 
Nederlandse krijgsmacht? 

Antwoord 5
De staatssecretaris heeft op 21 januari 2009 in het Actieplan diversiteit 
Defensie 2009–2010 (Kamerstuk 31 700 X, nr. 80) het standpunt van Defensie 
over de bejegening van medewerkers met een andere seksuele geaardheid 
uiteengezet. In het Actieplan diversiteit Defensie staat: «Mensen met een 
andere seksuele geaardheid (homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen) 
moeten zonder dat ze zich bedreigd of gediscrimineerd voelen hun werk bij 
Defensie kunnen doen». In de Kamervragen over dit onderwerp is dit 
standpunt op 16 maart 2009 nogmaals benadrukt (Kamerstuk 31 700 X, nr. 
95). 

Vraag 6
Bent u bereid Nederlandse militairen onder alle omstandigheden te bescher-
men tegen de kennelijk homovijandige houding onder bondgenoten? 

Antwoord 6
Ja. 

Vraag 7
Zouden vormen van discriminatie van homoseksuele militairen gevolgen 
kunnen hebben voor de bondgenootschappelijke samenwerking? Zo neen, 
waarom niet? Zo ja, aan welke gevolgen denkt u? 

Antwoord 7
De staatssecretaris van Defensie heeft op 17 oktober 2008 in zijn brief 
(Kamerstuk 27 017, nr. 45) uiteengezet hoe binnen het bondgenootschap 
wordt omgegaan met het homo-emancipatiebeleid. 

Vraag 8
Deelt u de mening dat discriminatie op de werkvloer, ook binnen het leger, te 
allen tijde bestreden dient te worden? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord 8
Ja.
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Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van 
Economische Zaken over de toezegging van SDE subsidie aan twee offshore 
windmolenparken van de BARD groep (ingezonden 3 augustus 2010). 

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken) (ontvangen 
7 september 2010). 

Vraag 1
Is het waar dat bij de tweede ronde van Wind op Zee er aan windmolenpar-
ken van ZeeEnergie C.V. en Buitengaats C.V. de Stimulering Duurzame 
Energieproductie (SDE) subsidie is toegekend, en dat beide projecten onder 
de BARD groep vallen? 

Antwoord 1
Ja. Beide parken zijn een initiatief van BARD. 

Vraag 2
Kent u het artikel in het Financieele Dagblad1 waarin de projectleider van 
beide windmolenparken aangeeft dat BARD nog geen financiering heeft voor 
de projecten, en dat het moeilijk is voor BARD om aan geld te komen? 

Antwoord 2
Ja. 

Vraag 3
Heeft BARD als moederbedrijf van ZeeEnergie C.V. en Buitengaats C.V. een 
bankgarantie moeten afgeven, of geldt deze verplichting alleen voor 
ZeeEnergie C.V. en Buitengaats C.V., als projecten onder deze BARD Groep? 
Waarom is hiervoor gekozen? 

Antwoord 3
De verplichting geldt voor ZeeEnergie C.V. en voor Buitengaats C.V. Niet 
BARD maar deze twee C.V.»s hebben subsidie aangevraagd en op de 
aanvragen van deze twee ondernemingen heb ik subsidie verleend en 
uitvoeringsovereenkomsten gesloten. Het stellen van een bankgarantie is een 
van de vereisten uit de uitvoeringsovereenkomst. Het zijn ook deze twee 

1 http://www.fdselections.nl/energie/Nieuws/UithetFD/articleType/ArticleView/articleId/8987/
Duitsers-tekenen-vandaag-voor-bouw-van-Nederlandse-windparken-in-de-Noordzee.aspx
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ondernemingen die de projecten gaan uitvoeren, waaraan de subsidie wordt 
uitbetaald en waarop de subsidieverplichtingen rusten. In het kader van de 
Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming 
(2008/C 82/01) wordt de steun voor deze projecten bij de Europese Commissie 
gemeld. Naar verwachting zal de Europese Commissie binnen een half jaar 
een positieve beschikking afgeven. Nadat de Europese Commissie een 
positieve beschikking heeft afgegeven, zullen de twee C.V.’s binnen acht 
weken een bankgarantie moeten geven. 

Vraag 4
Indien BARD geen bankgarantie heeft moeten afgeven, deelt u dan de zorgen 
dat BARD bij het niet kunnen financieren van beide projecten door BARD, 
deze projecten failliet kan laten gaan en zo de bankgarantie kunnen mislopen, 
waardoor het realiseren van wind op zee alleen maar meer vertraging op zal 
lopen? Zo ja, op welke wijze heeft uw ministerie dit in haar besluitvorming 
betrokken? 

Antwoord 4
Nee, ik deel deze zorgen niet. In de getekende uitvoeringsovereenkomsten is 
opgenomen dat, indien de ondernemingen niet aan hun verplichtingen 
voldoen om per 1 augustus 2013 te starten met de bouw werkzaamheden, er 
boetes opeisbaar zijn. Ook bij een tussentijds faillissement van de C.V.’s zijn 
de boetes verschuldigd. Met het tekenen van de uitvoeringsovereenkomst 
hebben de C.V.’s de Staat onherroepelijk gemachtigd tot het innen van de 
boetes door het inroepen van de bankgarantie voor het bedrag van de boete. 
De bankgaranties gelden tussen de Staat en een bank en vloeien bij een 
faillissement niet terug aan de BARD groep. 

Vraag 5
Hebben ZeeEnergie C.V. en Buitengaats C.V. een aansluitovereenkomst 
afgesloten met Tennet voor aansluiting van beide windmolenparken op het 
hoogspanningsnet in Noord-Nederland? Zo neen, is er momenteel, met de 
huidige regelgeving voor toekenning van de beschikbare transportcapaciteit, 
voldoende aansluitcapaciteit beschikbaar om beide windmolenparken aan te 
sluiten? Zo neen, in welk jaar is voorzien dat de uitbreiding van de aansluitca-
paciteit bij de Eemshaven voldoende is voor aansluiting van beide windmo-
lenparken? Zo neen, zal de regeling «Voorrang voor Duurzaam» dan met 
terugwerkende kracht ingaan? 

Antwoord 5
De ondernemingen hebben wel gesprekken gehad met TenneT, maar nog 
geen aansluit- en transportovereenkomst afgesloten. De ondernemingen zijn 
voornemens om in Eemshaven aan te sluiten op het net van TenneT. TenneT 
werkt momenteel aan netverzwaring in Noord-Nederland. Het is niet met 
zekerheid te zeggen, of die netverzwaring gereed is voor de eerste levering 
van elektriciteit door beide windparken aan het Nederlandse net. Ik ga er 
evenwel van uit dat de wetgeving «Voorrang voor Duurzaam» (artikel 24a van 
de Elektriciteitswet 1998) op het moment van eerste levering van elektriciteit 
van deze windparken aan het net in werking is getreden. Mocht er dan sprake 
zijn van een tekort aan transportcapaciteit, dan dient TenneT congestiema-
nagement toe te passen. Op grond van het dan in werking getreden artikel 
24a heeft duurzame elektriciteit voorrang boven niet-duurzame elektriciteit. 

Vraag 6
Acht u het aannemelijk dat beide windmolenparken binnen 5 jaar in gebruik 
worden genomen? Zo ja, waarom ziet u het ontbreken van een aansluitover-
eenkomst voor de netaansluiting en het ontbreken van financiering voor de 
projecten niet als belemmering voor het halen van deze termijn? Zo neen, 
welke consequenties verbindt u hieraan? 

Antwoord 6
Ja. Op 1 maart 2010 zijn 16 aanvragen ingediend in het kader van de 
Subsidieregeling wind op zee. Voor zover mij bekend beschikte geen enkele 
aanvrager over een aansluitovereenkomst voor de netaansluiting dan wel een 
afgeronde financiering van het initiatief. Dit sluit ook aan bij de gangbare 
praktijk bij windparken op zee in diverse landen. Pas nadat zekerheid is 
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verkregen over de beschikbaarheid van subsidie of andere steun, kunnen 
initiatiefnemers contracten afsluiten met financiers en toeleveranciers. 
Daarom heb ik het beschikken over een aansluitovereenkomst en een 
afgeronde financiering niet als eisen kunnen opnemen bij de aanvraagproce-
dure. 

Vraag 7
Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de uitdrukkelijk in het Besluit SDE 
opgenomen mogelijkheid (artikel 59 b.) om de tweede aanvraag van BARD af 
te wijzen op grond van de overweging dat het onaannemelijk is dat BARD 
beide windmolenparken binnen 5 jaar in gebruik zal nemen? 

Antwoord 7
Bij de beoordeling van de aanvragen is ook een beoordeling gedaan van de 
haalbaarheid van planning indien één partij meerdere projecten tegelijkertijd 
zou ontwikkelen. In dit geval zijn de aanvragen door aparte C.V.’s ingediend 
en niet door de BARD groep. Door Buitengaats C.V. en ZeeEnergie C.V. is in 
de aanvragen ook op dit punt een uitgebreide toelichting gegeven. Bij de 
beoordeling van de aanvragen van Buitengaats C.V. en ZeeEnergie C.V. is de 
conclusie getrokken dat er geen aanleiding is te veronderstellen, dat beide 
ondernemingen niet binnen vijf jaar na de positieve beschikking van de 
Europese Commissie de windparken in gebruik zouden kunnen nemen. 

Vraag 8
Bent u bereid de Tweede Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang van 
de ontwikkeling van beide windmolenparken, en daarbij voor elk van de 
windmolenparken uw dan actuele inschatting te geven van de waarschijnlijk-
heid dat deze uiterlijk in 2015 in gebruik zal worden genomen? 

Antwoord 8
Ja. 

Vraag 9
Is het waar dat na de toekenning aan BARD er nog zeker 9 vergunningen ter 
waarde van ruim 2500 MW over zijn die onbenut dreigen te blijven, en dat 
deze vergunningen zonder financiering vanaf 2012 zullen verlopen? 

Antwoord 9
Ja. De door Rijkswaterstaat afgegeven vergunningen op grond van de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken vervallen drie jaar na afgifte, indien er geen 
bouwactiviteit heeft plaatsgevonden of niet aannemelijk is, dat dit snel zal 
gaan plaatsvinden. 

Vraag 10
Deelt u de mening dat deze vergunningen een belangrijke en substantiële 
bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de doelen voor duurzame 
energie? 

Antwoord 10
Windenergie op zee kan een belangrijke en substantiële bijdrage leveren aan 
het behalen van de doelen voor duurzame energie. Het huidige kabinet heeft 
zich voorgenomen om nieuwe windenergiegebieden aan te wijzen in het 
kader van het Nationaal Waterplan voor de kabinetsambitie op het gebied 
van windenergie op zee en ten behoeve van een duidelijke ruimtelijke 
planning op zee. Een nieuw uitgiftestelsel moet het huidige vervangen. Het is 
aan het volgende kabinet om te besluiten welke rol de huidige ronde 
2-vergunningen kunnen hebben in relatie tot de doelstellingen voor duurzame 
energie, de ruimtelijke planning op de Noordzee en het nieuwe uitgiftere-
gime. 

Vraag 11
Deelt u de constatering dat het laten verlopen van deze nagenoeg onherroe-
pelijke vergunningen feitelijk kapitaalvernietiging is? Welke kosten waren er 
gemoeid met het verkrijgen van deze vergunningen, naar uw inschatting? 
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Antwoord 11
Nee. De spelregels zijn vanaf 4 april 2008 voor iedere betrokkene helder 
geweest en zo ook het risico dat voor een locatie waarvoor een vergunning is 
verleend geen subsidie zal worden verstrekt. In mijn brief van 3 september 
2009 (kamerstukken 2008–2009 31 239 nr 70) heb ik u aangegeven, dat het 
kabinet voor een volgende ronde streeft naar een geheel andere systematiek, 
waarin minder van dit soort risico’s bij de marktpartijen ligt. 
Ik ken de precieze kosten voor de projectontwikkelaars niet. Die kosten zullen 
verschillen naarmate men eerder is begonnen met ontwikkeling van 
betreffende locatie. 

Vraag 12
Deelt u de mening dat zulke kapitaalvernietiging ongewenst is en bovendien 
schadelijke gevolgen zal hebben voor het investeringsklimaat van Nederland? 

Antwoord 12
Zie hiervoor het antwoord op vraag 11. 

Vraag 13
Bent u bereid de overgebleven vergunningen optimaal te benutten voor de 
verwezenlijking van de doelen voor duurzame energie, bijvoorbeeld in een 
vervroegde ronde 3? Zo ja, binnen welke termijn en op welke wijze? Zo neen, 
waarom niet? 

Antwoord 13
Dit is aan een nieuw kabinet. Dit kabinet zal hierover niet meer besluiten. 

Vraag 14
Kunt u inzicht geven in de vorderingen van onderzoek naar de negatieve 
gevolgen van het heien van windmolens op het zeeleven, en in de alternatie-
ven die al bestaan en momenteel nog ontwikkeld worden om deze schade-
lijke gevolgen zo veel mogelijk tegen te gaan? Bent u bereid in de voorberei-
ding van de volgende ronde voor wind op zee deze kennis zoveel mogelijk 
mee te nemen, en randvoorwaarden over het effect op het zeeleven van de 
windmolens op te nemen in de tender? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op 
welke wijze? 

Antwoord 14
Het kabinet heeft geld uitgetrokken voor versnelling en coördinatie van 
ecologisch onderzoek in relatie tot windenergie op zee. Hierbij wordt onder 
andere ingegaan op de kans op vogelaanvaringen en de effecten van 
onderwatergeluid op vissen en zeezoogdieren, met name als gevolg van 
heien. Het onderzoek is op dit moment in volle gang. Ik verwacht de eerste 
uitkomsten van de versnelde studies medio 2011. De minister van Verkeer en 
Waterstaat kan u te zijner tijd over deze uitkomsten informeren. 
Daarnaast zijn in de huidige afgegeven Wbr-vergunningen voorwaarden 
opgenomen om de negatieve ecologische gevolgen van onder andere het 
heien te minimaliseren. De resultaten van het versnelde onderzoek, reeds 
uitgevoerd onderzoek en onderzoek in ons omringende landen zullen worden 
gebruikt om toekomstige locaties mede vanuit ecologisch perspectief te 
bepalen en om bij toekomstige vergunningverlening negatieve effecten op 
ecologische waarden te minimaliseren.
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Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport over de ziekte Meervoudige chemische overgevoeligheid 
(MCS) (ingezonden 25 augustus 2010). 

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 
12 oktober 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, 
nr. 16. 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de berichten, waarin wordt aangegeven dat veel 
mensen allergisch zijn voor chemische stoffen?1, 2 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat MCS in landen als Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg als 
allergie wordt geclassificeerd? Zo ja, op basis van welke feiten hebben zij dit 
gedaan? 

Antwoord 2
Er zijn twee internationale systemen die ziekten en het menselijk functioneren 
classificeren: de International Statistical Classification of Diseases and related 
health problems van de WHO (ICD) en de WHO International Classification of 
Functioning, Disability and Health, (ICF). MCS komt als zodanig in geen van 
beiden voor. De verschillende klachten die worden toegeschreven aan MCS 
kunnen elk afzonderlijk wel in de ICD of ICF voorkomen. Mogelijk worden in 
andere landen klachten toegeschreven aan MCS door artsen vaker geclassifi-
ceerd in bepaalde categorieën dan in Nederland. Omdat hier geen internatio-
nale afspraken over zijn is het niet mogelijk gegevens tussen landen te 
vergelijken. 

Vraag 3
Kunt u aangeven waarom MCS in Nederland niet als ziekte wordt erkend? 

1 http://www.telegraaf.nl/vrouw/gezond_leven/7063171/
__Zonnebrandcrmes_vaak_schadelijk__.html

2 http://www.nu.nl/lifestyle/2248905/parfumbedrijven-verzwijgen-schadelijke-ingredienten.html
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Antwoord 3
In 1999 heeft de Gezondheidsraad op basis van uitgebreid literatuuronderzoek 
geconcludeerd dat het niet mogelijk is om de klachten die worden toege-
schreven aan MCS medisch wetenschappelijk te verklaren. Echter, het 
erkennen van bepaalde problemen als wel of geen ziekte is een verouderde 
wijze van kijken naar ziekte en gezondheid, zoals ook blijkt uit het verslag van 
de Internationale conferentie «Wat is gezondheid» georganiseerd door de 
Gezondheidsraad en ZonMW in 20093. Veel belangrijker is de mate waarin het 
functioneren van mensen al dan niet wordt belemmerd door ervaren klachten 
en beperkingen. Professionals werkzaam in de gezondheidszorg worden 
opgeleid om mensen te ondersteunen in het vinden van een balans om 
optimaal te functioneren met de beperkingen die zij ondervinden. 

Vraag 4
Bent u bekend met de registratie die de MCS Vereniging Nederland bijhoudt 
van het aantal mensen dat kampt met de symptomen van MCS? Acht u het 
toelaatbaar dat minstens duizend4 mensen geen goede hulp krijgen omdat de 
ziekte niet wordt erkend? 

Antwoord 4
Ik ben bekend met de registratie van de MCS Vereniging. Ik bestrijd de 
stelling dat minstens duizend mensen geen goede hulp kunnen krijgen omdat 
een ziekte al dan niet wordt erkend. Mensen die verklaarde en onbegrepen 
gezondheidsklachten ervaren worden in Nederland op vele manieren 
geholpen door professionele hulpverleners, mantelzorgers en sociale 
netwerken, zoals patiëntenverenigingen. 

Vraag 5
Kunt u aangeven of, en zo ja welk, longitudinaal onderzoek in Nederland of 
Europa plaatsvindt naar de gevolgen van blootstelling aan chemische stoffen 
vanuit de landbouw en de industrie op de menselijke gezondheid? 

Antwoord 5
Ja, er vinden talloze longitudinale onderzoeken plaats die naar de relatie 
kijken tussen blootstelling aan chemische stoffen en gezondheidseffecten, in 
Nederland, binnen Europa, maar vooral ook buiten Europa. Onder meer 
vinden onderzoeken plaats op de werkvloer, over de relatie tussen de 
blootstelling van werknemers en een bepaald gezondheidseffect bij deze 
werknemers. In Nederland is er o.a. het PIAMA onderzoek dat gaat over de 
oorzaken, en over het voorkómen van astma en allergie bij kinderen. PIAMA 
staat voor: «Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie». In dit project 
wordt met name gekeken naar luchtvervuiling en tabaksrook. Ook in 
Europese projecten wordt gekeken naar effecten van blootstelling zoals 
bijvoorbeeld in het 7e kader EU project HITEA – «Health Effects of Indoor 
Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approa-
ches». Verder is er in 2009 een door de industrie gefinancierd onderzoek naar 
geurstoffenallergie gestart waar onder andere het UMC Groningen aan 
meedoet. 

Vraag 6
Acht u het denkbaar dat de conclusies van de Gezondheidsraad uit 1999, 
namelijk dat op basis van de op dat moment beschikbare informatie er geen 
medisch wetenschappelijke onderbouwing is voor het bestaan van MCS als 
syndroom of ziekte, aan revisie toe zijn? 

Antwoord 6
Ik beschouw het als de expertise en derhalve de verantwoordelijkheid van 
onderzoekers en professionals om nieuwe ontwikkelingen rondom diagnose-
stelling en preventie of behandeling van klachten te signaleren. Indien er 
nieuwe (medische) inzichten ontstaan, bijvoorbeeld op basis van wetenschap-
pelijk onderzoek, worden deze door de diverse betrokken beroepsgroepen 
indien mogelijk en wenselijk omgezet in nieuwe richtlijnen voor diagnostiek 

3 http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/wat-gezondheid-verslag-van-een-internationale-
conferentie

4 Aantal geregistreerde personen bij de MCS vereniging Nederland.
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en behandeling. Ik vind het op dit moment niet nodig om de Gezondheids-
raad om een nieuw advies te vragen. 

Vraag 7
Deelt u de mening dat in het kader van de voorkoming van allergieën en 
ziekten als MCS en ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en 
milieu in het algemeen, het gebruik van chemische stoffen in cosmetische en 
huishoudelijke producten fors zal moeten worden teruggedrongen? Zo ja, op 
welke wijze gaat u zich hiervoor inzetten? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord 7
Het is helaas te eenvoudig om te stellen dat complexe klachtenpatronen en 
ziektebeelden kunnen worden verminderd door het treffen van algemene 
maatregelen. Dit is alleen aannemelijk als uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat er een directe relatie tussen klachten en uitlokkende factoren is. 
In Nederland zijn diverse initiatieven genomen om neveneffecten van 
chemische stoffen te beperken. De huidige wetgeving vereist dat producten 
op de markt veilig zijn. Daarnaast is er specifieke wetgeving voor allergenen, 
die ertoe leidt dat voor bepaalde stoffen niet, gelimiteerd of met etiketterings-
plicht gebruikt mogen worden. De VWA geeft al enkele jaren prioriteit aan het 
toezicht op de naleving van deze verboden, limieten en etiketteringseisen 
voor allergene stoffen. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat de VWA 
een goed beeld heeft van de productgroepen met allergene stoffen5. 
Ik vind het belangrijk dat de kennis over producten en ingrediënten die 
kunnen leiden tot allergie wordt uitgebouwd. VWA en VWS hebben daarom 
in 2009 het RIVM opdracht gegeven om een meldpunt op te zetten. Iedereen 
kan klachten over allergische reacties na het gebruik van cosmetica melden 
(CESES (Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance); www.cosmeti-
caklachten.nl). Dit geeft de mogelijkheid om bij geclusterde en of ernstige 
klachten sneller te kunnen ingrijpen. Ook kan op basis van deze meldingen 
worden getoetst of het huidige Europese veiligheidsvangnet voor cosmetica 
voldoende werkt. 

Vraag 8
Welke inzet mag de Kamer van u verwachten op het gebied van MCS en de 
mensen die hieraan lijden? 

Antwoord 8
Ik ben van mening dat er in Nederland veel professionals werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg om mensen op individuele basis zo zorgvuldig mogelijk te 
helpen. Ik ben ook van mening dat dit specifieke competenties vergt en wil 
mij daarom zo min mogelijk mengen in de interactie tussen arts en patiënt. Ik 
voel mij verantwoordelijkheid voor het bewaken van gelijke toegankelijkheid 
van de gezondheidszorg, de betaalbaarheid van de zorg en de kwaliteit van 
de zorg. Dit geldt voor alle mensen in Nederland ongeacht hun specifieke 
klachten.

5 2008; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320025001.pdf
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Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister-president, 
minister van Algemene Zaken en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer over het slopen van twee monumentale boerderijen 
op het landgoed De Horsten te Wassenaar (ingezonden 10 september 2010). 

Antwoord van minister-president Balkenende (Algemene Zaken), mede 
namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (ontvangen 5 oktober 2010). 

Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het bericht «Oranjes willen villa’s bouwen»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2, 3, 4, 5, 6
Welke waarde hecht u aan het bewaren van dit soort monumentale boerde-
rijen? Deelt u de mening dat historische boerderijen kenmerkend zijn voor het 
cultuurlandschap? 
Hoe beoordeelt u het slopen van deze boerderijen enkel en alleen voor de 
commerciële exploitatie van luxe villa’s? 
Acht u het wenselijk dat leden van het Koninklijk Huis, die een jaarlijkse 
toelage krijgen van de staat, dit geld aanwenden voor commerciële 
doeleinden? 
Deelt u de mening dat het Koninklijk Huis door zijn voorbeeldfunctie voor de 
samenleving het cultuurhistorisch  platteland juist in tact moet laten? 
Gaat de bouw van de exclusieve villa’s gepaard met aantasting of vernieti-
ging van reeds bestaande natuur? Zo ja, op welke wijze wordt dit gecompen-
seerd? 

Antwoord 2, 3, 4, 5, 6
Het betreft hier een landgoed in particulier eigendom. Het volledige onder-
houd van het landgoed, inclusief De Eikenhorst, wordt privé betaald, met 
uitzondering van de kosten voor beveiliging (zoals de behuizing van de 
DKDB, de Koninklijke Marechaussee en het hek om De Eikenhorst) die door 
het Rijk worden gedragen. 

1 Telegraaf, 8 september 2010 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7588918/__Oranjes_willen_villa_s_bouwen__.html?p=15,1
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De eigenaar streeft ernaar, zo is door de RVD namens Hare Majesteit de 
Koningin meegedeeld, om De Horsten duurzaam als eenheid te laten bestaan 
als uniek landgoed, samen met de andere landgoederen in Duivenvoorde en 
Twickel. Daarvoor is een financieel gezondere exploitatie noodzakelijk. Op dit 
moment is er een aanzienlijk jaarlijks exploitatietekort. 
De Stichting Horst & Voorde is een samenwerkingsverband van de landgoe-
deren Twickel, Duivenvoorde en De Horsten. Gezamenlijk wordt gepoogd 
instandhouding van het groene gebied tussen Den Haag en Leiden te 
realiseren. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de recreatieve 
mogelijkheden in het gebied. 
Zoals eerder door de RVD meegedeeld, staan op het Wassenaarse deel van 
het landgoed, naast een aantal woningen, drie naoorlogse boerderijen. Eén 
hiervan is Raaphorst 4. Deze boerderij is nu als rendabel agrarisch bedrijf in 
gebruik. De andere twee boerderijen Eikenhorst 3 en Raaphorst 5 waren niet 
rendabel, staan al meerdere jaren leeg en verkeren in slechte staat. Zo is er 
houtworm geconstateerd en is er asbest aanwezig. Er is een aanvraag voor 
een sloopvergunning ingediend voor deze verouderde, agrarische 
bedrijfspanden. Degenen die eventueel nieuwe opstallen gaan bouwen, zijn 
zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voorstellen hiertoe en het 
aanvragen van de hiervoor benodigde vergunningen. 
Het is aan de gemeente om een beslissing te nemen over de in de publiciteit 
aan de orde gekomen vergunningaanvragen met betrekking tot Eikenhorst 3 
en Raaphorst 5. Alle binnen de gemeente Wassenaar hiervoor geldende 
procedures op dit punt worden uiteraard gevolgd. 

Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van 
Gent (GroenLinks), ingezonden 10 september (vraagnummer 2010Z12617).
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Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8207899

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0031 XIII gewijzigd

32123 0038 XIII

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2010

Citeertitel Inzet in Europees verband voor een CO2-norm voor energiecentrales

Soort Motie

Datum 2009.10.29

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

S.M.J.G. Gesthuizen SP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.10.29 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 018 1400

2009.11.03 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 019 1512 1513

Stemming Datum Uitslag

2009.11.03 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat energiebedrijven vier nieuwe kolencentrales in Nederland willen bouwen;
overwegende, dat de bouw van vier nieuwe kolencentrales het halen van de Nederlandse en Europese
klimaatdoelstellingen ernstig bedreigt en duurzame energie van de markt zal drukken;
overwegende, dat het Europees Parlement en de EU-Raad op korte termijn de IPPC-richtlijn zullen
herzien en dat dit de mogelijkheid biedt om een CO2-norm voor energiecentrales in te voeren;
verzoekt het kabinet om zich in Europees verband in te zetten voor een CO2-norm van 350 gram CO2
per kWh geproduceerde energie en zelf het goede voorbeeld te geven door voor 1 maart 2010 met
voorstellen te komen om zelf in Nederland alvast een dergelijke CO2-norm in te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

CONVENTIONELE CENTRALES

STEENKOOL

EMISSIE

KOOLDIOXIDE
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Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0030 XIII

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2010

Citeertitel Een verplicht aandeel duurzame energie

Soort Motie

Datum 2009.10.29

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

S.M.J.G. Gesthuizen SP Lid Tweede Kamer

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.10.29 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 018 1400

2009.11.03 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 019 1513

2010.01.28 Vervallen Handelingen II 2009 - 2010 048 4525

Stemming Datum Uitslag

2010.01.28 Vervallen

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Tweede Kamer in 2007 de motie-Halsema (31 070, nr. 15) heeft aangenomen,
waarin de regering werd opgeroepen om in de begroting voor 2008 voorstellen te doen voor een
verplicht aandeel duurzame energie, te leveren door energiebedrijven, waarbij dit aandeel door de
jaren heen toeneemt;
overwegende, dat het Centraal Planbureau in opdracht van het kabinet het voorstel voor een verplicht
aandeel duurzaam heeft onderzocht en in augustus van dit jaar zijn onderzoeksrapport presenteerde,
waaruit blijkt dat een verplicht aandeel duurzame energie heel goed mogelijk is;
overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn Milieubalans 2009 constateerde dat er
aanvullend beleid nodig is om de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 te halen;
verzoekt de regering voor 1 maart 2010 voorstellen te doen voor een verplicht aandeel duurzame
energie, te leveren door energiebedrijven, waarbij dit aandeel door de jaren heen toeneemt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DUURZAME ENERGIE

ENERGIEBEDRIJVEN

QUOTERING
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Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0030 XIII

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2010

Citeertitel Een verplicht aandeel duurzame energie

Soort Motie

Datum 2009.10.29

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

S.M.J.G. Gesthuizen SP Lid Tweede Kamer

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.10.29 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 018 1400

2009.11.03 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 019 1513

2010.01.28 Vervallen Handelingen II 2009 - 2010 048 4525

Stemming Datum Uitslag

2010.01.28 Vervallen

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Tweede Kamer in 2007 de motie-Halsema (31 070, nr. 15) heeft aangenomen,
waarin de regering werd opgeroepen om in de begroting voor 2008 voorstellen te doen voor een
verplicht aandeel duurzame energie, te leveren door energiebedrijven, waarbij dit aandeel door de
jaren heen toeneemt;
overwegende, dat het Centraal Planbureau in opdracht van het kabinet het voorstel voor een verplicht
aandeel duurzaam heeft onderzocht en in augustus van dit jaar zijn onderzoeksrapport presenteerde,
waaruit blijkt dat een verplicht aandeel duurzame energie heel goed mogelijk is;
overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn Milieubalans 2009 constateerde dat er
aanvullend beleid nodig is om de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 te halen;
verzoekt de regering voor 1 maart 2010 voorstellen te doen voor een verplicht aandeel duurzame
energie, te leveren door energiebedrijven, waarbij dit aandeel door de jaren heen toeneemt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord
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Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2010

Citeertitel Inzet in Europees verband voor een CO2-norm voor energiecentrales

Soort Motie

Datum 2009.11.03

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

S.M.J.G. Gesthuizen SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
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2009.11.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 019 1513

2009.11.03 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 019 1514

Stemming Datum Uitslag

2009.11.03 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat energiebedrijven vier nieuwe kolencentrales in Nederland willen bouwen;
overwegende, dat de bouw van vier nieuwe kolencentrales het halen van de Nederlandse en Europese
klimaatdoelstellingen ernstig bedreigt en duurzame energie van de markt zal drukken;
overwegende, dat het Europees Parlement en de EU-Raad op korte termijn de IPPC-richtlijn zullen
herzien en dat dit de mogelijkheid biedt om een CO2-norm voor energiecentrales in te voeren;
spreekt uit dat invoering van een CO2-norm voor energiecentrales in de EU en Nederland wenselijk en
noodzakelijk is;
verzoekt de regering om zich in Europees verband in te zetten voor een CO2-norm van maximaal  350
gram CO2 per kWh geproduceerde energie voor energiecentrales;
verzoekt de regering tevens om invoering van een dergelijke CO2-norm in Nederland voor te bereiden en
daarvoor een voorstel te doen in de brief met de shortlist van aanvullende maatregelen (het pluspakket),
die de minister van VROM vóór de begrotingsbehandeling VROM naar de Kamer zal sturen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord
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STEENKOOL

KOOLDIOXIDE

EMISSIE

NORMALISATIE
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Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0446 20 gewijzigd

21501 0453 20

Titel Europese Raad

Citeertitel Een transitie naar plantaardiger eetpatronen

Soort Motie

Datum 2009.11.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 019 1547

2009.11.10 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 022 1809

2009.11.24 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 028

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat alleen al de kosten voor klimaatmitigatie en -adaptatie voor ontwikkelingslanden
in 2020 100 mld. per jaar zullen bedragen;
constaterende, dat de onderhandelingen over de Europese inzet voor Kopenhagen stuk dreigen te
lopen op de financiering van deze klimaatkosten;
van mening, dat tot nu toe onbenutte beleidsopties die een substantiële reductie van de
klimaatkosten kunnen bewerkstelligen, zoals verandering van westerse eetpatronen naar een meer
plantaardig dieet, de impasse in de onderhandelingen zouden kunnen doorbreken;
verzoekt de regering te pleiten voor een transitie naar plantaardiger eetpatronen tijdens de
voorbereidingen van de EU-inzet voor een nieuw klimaatakkoord,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

KLIMAATVERANDERING

VERDRAGEN

VOEDSELKWALITEIT
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Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
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Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0446 20 gewijzigd

21501 0453 20

Titel Europese Raad

Citeertitel Een transitie naar plantaardiger eetpatronen

Soort Motie

Datum 2009.11.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 019 1547

2009.11.10 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 022 1809

2009.11.24 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 028

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat alleen al de kosten voor klimaatmitigatie en -adaptatie voor ontwikkelingslanden
in 2020 100 mld. per jaar zullen bedragen;
constaterende, dat de onderhandelingen over de Europese inzet voor Kopenhagen stuk dreigen te
lopen op de financiering van deze klimaatkosten;
van mening, dat tot nu toe onbenutte beleidsopties die een substantiële reductie van de
klimaatkosten kunnen bewerkstelligen, zoals verandering van westerse eetpatronen naar een meer
plantaardig dieet, de impasse in de onderhandelingen zouden kunnen doorbreken;
verzoekt de regering te pleiten voor een transitie naar plantaardiger eetpatronen tijdens de
voorbereidingen van de EU-inzet voor een nieuw klimaatakkoord,
en gaat over tot de orde van de dag.
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32123 0072 XVI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2010

Citeertitel etikettering van bestanddelen van geneesmiddelen

Soort Motie

Datum 2009.11.11

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina
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pagina

2009.11.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 023 1973

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028 2539

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat voor de consument niet duidelijk is uit welke bestanddelen (homeopathische)
geneesmiddelen bestaan;
overwegende, dat dit vervelende situaties kan opleveren voor mensen die zich willen houden aan
bepaalde dieetregels, zoals vegetariërs, veganisten en moslims;
verzoekt de regering met voorstellen te komen voor de etikettering van de bestanddelen van
geneesmiddelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GENEESMIDDELEN

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

HOMEOPATHIE

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0079 - XVI (reactie bewindspersoon)



426426

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8232922

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0071 XVI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2010

Citeertitel het totale aantal dieren dat in het kader van proefdieronderzoek wordt gefokt en/of
gebruikt

Soort Motie

Datum 2009.11.11

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 023 1973

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028 2539

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SP, VVD

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat naast het aantal dieren dat wordt gebruikt in experimenten, een groeiend aantal
proefdieren "in voorraad" wordt gedood en dat als gevolg daarvan het totaal aantal dieren dat
jaarlijks in het kader van proefdieronderzoek wordt gedood, met 20% is gestegen ten opzichte van
vijf jaar geleden;
overwegende, dat het kabinet desondanks in zijn communicatie over dierproeven uitsluitend spreekt
over een daling van het aantal dierproeven;
van mening, dat hiermee een te rooskleurig beeld wordt geschetst van de werkelijkheid en dat dit in
het kader van de maatschappelijke discussie over dierproeven ongewenst is;
verzoekt de regering in het kader van haar dierproevenbeleid voortaan (ook) te spreken over het
totale aantal dieren dat in het kader van proefdieronderzoek wordt gefokt en/of gebruikt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERPROEVEN

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0079 - XVI (reactie
bewindspersoon)



427426

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8232922

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0071 XVI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2010

Citeertitel het totale aantal dieren dat in het kader van proefdieronderzoek wordt gefokt en/of
gebruikt

Soort Motie

Datum 2009.11.11

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 023 1973

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028 2539

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SP, VVD

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat naast het aantal dieren dat wordt gebruikt in experimenten, een groeiend aantal
proefdieren "in voorraad" wordt gedood en dat als gevolg daarvan het totaal aantal dieren dat
jaarlijks in het kader van proefdieronderzoek wordt gedood, met 20% is gestegen ten opzichte van
vijf jaar geleden;
overwegende, dat het kabinet desondanks in zijn communicatie over dierproeven uitsluitend spreekt
over een daling van het aantal dierproeven;
van mening, dat hiermee een te rooskleurig beeld wordt geschetst van de werkelijkheid en dat dit in
het kader van de maatschappelijke discussie over dierproeven ongewenst is;
verzoekt de regering in het kader van haar dierproevenbeleid voortaan (ook) te spreken over het
totale aantal dieren dat in het kader van proefdieronderzoek wordt gefokt en/of gebruikt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERPROEVEN

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0079 - XVI (reactie
bewindspersoon)

427

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8232918

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0070 XVI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2010

Citeertitel Terugdringen van het aantal dieren dat "in voorraad" wordt gedood

Soort Motie

Datum 2009.11.11

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 023 1972 1973

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028 2539

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SGP, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het aantal dieren dat "in voorraad" wordt gedood zonder in een proef te zijn gebruikt,
is verdubbeld in de afgelopen vijf jaar;
verzoekt de regering doelstellingen te formuleren voor het terugdringen en het beheersen van het aantal
dieren dat in proefdierfokkerijen en laboratoria in voorraad wordt gedood;
verzoekt de regering met voorstellen te komen om deze doelstellingen te kunnen realiseren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERPROEVEN

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0079 - XVI (reactie bewindspersoon)



428428

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8232906

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0069 XVI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2010

Citeertitel de ethische afweging of gebruik wordt gemaakt van proefdieren

Soort Motie

Datum 2009.11.11

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 023 1972

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028 2539

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de afweging van het maatschappelijk belang van een dierproef tegen het lijden van
betrokken proefdieren op dit moment in een zeer laat stadium plaatsvindt;
overwegende, dat dierexperimentencommissies aangeven dat door deze werkwijze soms (te) weinig
ruimte bestaat voor de beoordeling van de ethische toelaatbaarheid en de maatschappelijke implicaties
van een onderzoek vanwege het feit dat het betreffende onderzoeksprogramma in veel gevallen al ver
gevorderd is;
overwegende, dat veel wetenschappelijk onderzoek door de overheid wordt gefinancierd en dat dit
mogelijkheid geeft tot het instellen van een ethische toets bij de toekenning van financiering;
verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om de ethische afweging een prominente plaats
te geven bij de beoordeling van aanvragen voor overheidssubsidies voor wetenschappelijk onderzoek
waarbij gebruik wordt gemaakt van proefdieren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERPROEVEN

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

MEDISCHE ETHIEK

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0079 - XVI (reactie bewindspersoon)

Referentie Kamerstuk 32123 0133 - XVI (reactie bewindspersoon)



429428

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8232906

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0069 XVI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2010

Citeertitel de ethische afweging of gebruik wordt gemaakt van proefdieren

Soort Motie

Datum 2009.11.11

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 023 1972

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028 2539

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de afweging van het maatschappelijk belang van een dierproef tegen het lijden van
betrokken proefdieren op dit moment in een zeer laat stadium plaatsvindt;
overwegende, dat dierexperimentencommissies aangeven dat door deze werkwijze soms (te) weinig
ruimte bestaat voor de beoordeling van de ethische toelaatbaarheid en de maatschappelijke implicaties
van een onderzoek vanwege het feit dat het betreffende onderzoeksprogramma in veel gevallen al ver
gevorderd is;
overwegende, dat veel wetenschappelijk onderzoek door de overheid wordt gefinancierd en dat dit
mogelijkheid geeft tot het instellen van een ethische toets bij de toekenning van financiering;
verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om de ethische afweging een prominente plaats
te geven bij de beoordeling van aanvragen voor overheidssubsidies voor wetenschappelijk onderzoek
waarbij gebruik wordt gemaakt van proefdieren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERPROEVEN

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

MEDISCHE ETHIEK

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0079 - XVI (reactie bewindspersoon)

Referentie Kamerstuk 32123 0133 - XVI (reactie bewindspersoon)

429

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8231971

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0048 XVI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2010

Citeertitel financiële doorvertaling van extra zorg voor kinderen

Soort Motie

Datum 2009.11.11

Indiener Naam Partij Functie

H. Zijlstra VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

E. van der Veen PvdA Lid Tweede Kamer

H.P.J. van Gerven SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 023 1961

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028 2538

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat kinderen de beste zorg behoeven en dat veel aandacht gedurende de behandeling
hier een belangrijk onderdeel van is;
constaterende, dat er hierdoor meer handen aan het bed nodig zijn bij de zorg aan kinderen dan bij
de zorg voor volwassenen;
overwegende, dat in ziekenhuizen kinderafdelingen onder de systematiek van de functionele
bekostiging dezelfde financiering ontvangen als afdelingen voor volwassenen, waardoor de
ziekenhuizen de kosten voor kinderafdelingen niet geheel vergoed krijgen;
verzoekt de regering te onderzoeken onder welke voorwaarden de extra zorg en aandacht voor
kinderen in financiële zin kan worden vertaald in de dbc-structuur en de Kamer hierover zo spoedig
mogelijk te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

JEUGDIGEN

ZIEKENHUIZEN

DBC'S

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0079 - XVI (reactie
bewindspersoon)

Referentie Kamerstuk 32123 0133 - XVI (reactie
bewindspersoon)



430430

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8231914

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0047 XVI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2010

Citeertitel de bevoegdheden van de NMa, de NZa en het ministerie van VWS

Soort Motie

Datum 2009.11.11

Indiener Naam Partij Functie

H. Zijlstra VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

E. van der Veen PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 023 1961

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028 2538

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er in het zorgveld onduidelijkheid is over de rolverdeling tussen de NMa, de NZa en
het ministerie van VWS;
overwegende, dat draagvlak in het zorgveld in de komende maanden bij de brede heroverweging van
groot belang is;
overwegende, dat het noodzakelijke draagvlak ondermijnd wordt door overlappende bevoegdheden en
onduidelijkheid over de beslissingsbevoegdheid in de verhouding tussen de NMa, de NZa en het
ministerie van VWS, omdat partijen in het zorgveld niet weten bij welke partij zij moeten zijn;
verzoekt de regering de Kamer zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen welke bevoegdheden en
verantwoordelijkheden de NMa, de NZa en het ministerie van VWS hebben en welke partij waarover
besluit en hierbij tevens aan te geven waar er sprake is van overlapping en hoe deze eventuele
overlapping kan worden weggenomen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

TOEZICHT

NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT

NMA

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID WELZIJN EN SPORT

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0079 - XVI (reactie bewindspersoon)

Referentie Kamerstuk 32123 0133 - XVI (reactie bewindspersoon)



431430

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8231914

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0047 XVI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2010

Citeertitel de bevoegdheden van de NMa, de NZa en het ministerie van VWS

Soort Motie

Datum 2009.11.11

Indiener Naam Partij Functie

H. Zijlstra VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

E. van der Veen PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 023 1961

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028 2538

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er in het zorgveld onduidelijkheid is over de rolverdeling tussen de NMa, de NZa en
het ministerie van VWS;
overwegende, dat draagvlak in het zorgveld in de komende maanden bij de brede heroverweging van
groot belang is;
overwegende, dat het noodzakelijke draagvlak ondermijnd wordt door overlappende bevoegdheden en
onduidelijkheid over de beslissingsbevoegdheid in de verhouding tussen de NMa, de NZa en het
ministerie van VWS, omdat partijen in het zorgveld niet weten bij welke partij zij moeten zijn;
verzoekt de regering de Kamer zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen welke bevoegdheden en
verantwoordelijkheden de NMa, de NZa en het ministerie van VWS hebben en welke partij waarover
besluit en hierbij tevens aan te geven waar er sprake is van overlapping en hoe deze eventuele
overlapping kan worden weggenomen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

TOEZICHT

NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT

NMA

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID WELZIJN EN SPORT

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0079 - XVI (reactie bewindspersoon)

Referentie Kamerstuk 32123 0133 - XVI (reactie bewindspersoon)

431

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8221724

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32163 0007 gewijzigd

32163 0012

Titel Verhoging AOW-leeftijd

Citeertitel Gelijk behandelen van werknemers en zelfstandigen voor de AOW

Soort Motie

Datum 2009.11.12

Indiener Naam Partij Functie

M. Rutte VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

F. Halsema GL Lid Tweede Kamer

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

A. Pechtold D66 Lid Tweede Kamer

A.C. Kant SP Lid Tweede Kamer

M.C.F. Verdonk LVER Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.12 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 024 2129

2009.11.17 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 025 2229

Stemming Datum Uitslag

2009.11.17 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat er in de brief van de regering over het verhogen van de AOW-leeftijd wel wordt
gesproken over een regeling voor werknemers die lang gewerkt hebben en/of in een zwaar beroep
gewerkt hebben, maar dat de positie van zelfstandigen buiten beschouwing blijft;
verzoekt de regering bij de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de AOW-leeftijd werknemers en
zelfstandigen gelijk te behandelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

AOW

FLEXIBELE PENSIONERING

ZELFSTANDIGEN



432432

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225778

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0059 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Het opnemen van vissenwelzijn in het werkprogramma VIP

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32123
0063 -
XIV

25

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3250

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat veel vangstmethoden verwondingen veroorzaken en dat gevangen vissen niet direct
worden bedwelmd of gedood, maar een langdurige doodsstrijd ondergaan;
overwegende, dat het welzijn van vissen een plaats zou moeten hebben in het kabinetsbeleid dat zich
richt op verduurzaming van de visserij;
verzoekt de regering vissenwelzijn als een van de voorwaarden in het werkprogramma Visserij Innovatie
Platform (VIP) op te nemen en daarmee de ontwikkeling van humanere vangst- en dodingmethoden te
stimuleren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSERIJ

DIERENWELZIJN



433432

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225778

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0059 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Het opnemen van vissenwelzijn in het werkprogramma VIP

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32123
0063 -
XIV

25

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3250

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat veel vangstmethoden verwondingen veroorzaken en dat gevangen vissen niet direct
worden bedwelmd of gedood, maar een langdurige doodsstrijd ondergaan;
overwegende, dat het welzijn van vissen een plaats zou moeten hebben in het kabinetsbeleid dat zich
richt op verduurzaming van de visserij;
verzoekt de regering vissenwelzijn als een van de voorwaarden in het werkprogramma Visserij Innovatie
Platform (VIP) op te nemen en daarmee de ontwikkeling van humanere vangst- en dodingmethoden te
stimuleren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSERIJ

DIERENWELZIJN

433

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225748

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0056 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Het sluiten van gebieden in de Noordzee voor onder andere de visserij

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32123
0063 -
XIV

24

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3250

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Nederland duidelijke afspraken heeft gemaakt over het instellen van een netwerk
van beschermde gebieden op zee;
constaterende, dat bestaande zeereservaten aantonen dat de hoeveelheid en de grootte van vissen
net als het aantal soorten ook buiten de grenzen van het zeereservaat sterk toenemen;
verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om meerdere gebieden in de Noordzee te
sluiten voor onder andere de visserij en de Kamer daarover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

ZEEËN

NOORDZEE

VISSERIJ

VISSTAND



434434

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225566

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0046 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Onorthodoxe methoden voor het verwijderen van vossen van Vlieland

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32123
0064 -
XIV

38

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3249

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, PVV, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Staatsbosbeheer heeft aangekondigd voor het verwijderen van de (uitgezette)
vossen op Vlieland toestemming te vragen voor het gebruik van "onorthodoxe methoden", zoals
strikken en klemmen;
overwegende, dat klemmen en strikken a-selectieve, verboden vangmethoden zijn die veel dierenleed
veroorzaken en alleen nog door stropers worden toegepast;
overwegende, dat er selectieve en effectieve methoden voorhanden zijn waarmee vossen rustig
kunnen worden gevangen en waarbij geen andere dieren worden verwond of gedood;
verzoekt de regering geen toestemming te verlenen voor het gebruik van deze stropersmethoden bij
het verwijderen van de vossen van Vlieland,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

WILD

VLIELAND

JACHT

STROPERIJ

DIERENWELZIJN



435434

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225566

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0046 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Onorthodoxe methoden voor het verwijderen van vossen van Vlieland

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32123
0064 -
XIV

38

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3249

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, PVV, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Staatsbosbeheer heeft aangekondigd voor het verwijderen van de (uitgezette)
vossen op Vlieland toestemming te vragen voor het gebruik van "onorthodoxe methoden", zoals
strikken en klemmen;
overwegende, dat klemmen en strikken a-selectieve, verboden vangmethoden zijn die veel dierenleed
veroorzaken en alleen nog door stropers worden toegepast;
overwegende, dat er selectieve en effectieve methoden voorhanden zijn waarmee vossen rustig
kunnen worden gevangen en waarbij geen andere dieren worden verwond of gedood;
verzoekt de regering geen toestemming te verlenen voor het gebruik van deze stropersmethoden bij
het verwijderen van de vossen van Vlieland,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

WILD

VLIELAND

JACHT

STROPERIJ

DIERENWELZIJN

435

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225551

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0045 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Het niet meer kunstmatig reguleren van de ganzen- en smientenpopulatie

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32123
0064 -
XIV

38

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3249

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de evaluatie van het opvangbeleid voor overwinterende ganzen en smienten
uitwijst dat pogingen tot het reguleren van ganzen- en smientenpopulaties ertoe leiden dat de
aantallen ganzen en smienten niet afnemen maar licht toenemen of afvlakken;
overwegende, dat het reguleren van ganzen- en smientenpopulaties door mensen niet effectief is, en
dat bij niet-reguleren de aantallen zich zullen stabiliseren rondom een evenwicht;
verzoekt de regering het kunstmatig reguleren van de ganzen- en smientenpopulatie los te laten als
uitgangspunt in beleid,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VOGELS



436436

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225543

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0044 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Tijdelijke natuur

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32123
0064 -
XIV

38

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3249

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat tijdelijke natuur een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingskansen
van (zeldzame) plant- en diersoorten;
van mening, dat bij verwijdering van tijdelijke natuur het leven en welzijn van individuele dieren
gerespecteerd dienen te worden;
verzoekt de regering in de ontheffing voorwaarden ten aanzien van de initiatiefnemer op te nemen
om:
- een inspanning te leveren om na bestemmingsrealisatie natuur aanwezig te laten zijn;
- indien dieren niet op het terrein kunnen blijven, de dieren te verplaatsen in plaats van te doden, of
de dieren de mogelijkheid te geven het terrein te verlaten door bijvoorbeeld een tijdelijke groenstrook
te creëren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NATUURBEHOUD

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

BESCHERMDE DIERSOORTEN

BESCHERMDE PLANTENSOORTEN



437436

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225543

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0044 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Tijdelijke natuur

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32123
0064 -
XIV

38

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3249

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat tijdelijke natuur een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingskansen
van (zeldzame) plant- en diersoorten;
van mening, dat bij verwijdering van tijdelijke natuur het leven en welzijn van individuele dieren
gerespecteerd dienen te worden;
verzoekt de regering in de ontheffing voorwaarden ten aanzien van de initiatiefnemer op te nemen
om:
- een inspanning te leveren om na bestemmingsrealisatie natuur aanwezig te laten zijn;
- indien dieren niet op het terrein kunnen blijven, de dieren te verplaatsen in plaats van te doden, of
de dieren de mogelijkheid te geven het terrein te verlaten door bijvoorbeeld een tijdelijke groenstrook
te creëren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NATUURBEHOUD

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

BESCHERMDE DIERSOORTEN

BESCHERMDE PLANTENSOORTEN

437

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225170

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 0095

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Citeertitel Intrekking van de Crisis- en herstelwet

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32127
0140

15

2009.11.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 025 2239

Stemming Datum Uitslag

2009.11.17 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
ervan overtuigd dat de voorliggende crisiswet niet zal bijdragen tot een duurzaam herstel van de
economie en per saldo niet bijdraagt aan duurzaamheid;
overwegende, dat het wetsvoorstel onaanvaardbare gevolgen heeft voor natuur, milieu, biodiversiteit,
de rechtsbescherming en de democratische rechtsstaat;
overwegende, dat het wetsvoorstel op diverse punten strijdig is met Europees recht;
verzoekt de regering de Crisis- en herstelwet in te trekken,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

RECESSIE

WETGEVING

DUURZAAMHEID

EU

INTREKKEN WETSONTWERPEN



438438

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225129

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 0085

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Citeertitel Een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

E.G.M. Roemer SP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32127
0140

4 5

2009.11.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 025 2239

Stemming Datum Uitslag

2009.11.17 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat in de bouw veel arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan, niet in de laatste plaats
bij kleine aannemers;
constaterende, dat de energiebesparingsdoelstelling voor de bebouwde omgeving uit Schoon en
Zuinig nog niet binnen handbereik is;
van mening, dat een verdere stimulans voor particuliere woningbezitters om hun woning
energiezuiniger te maken welkom is;
overwegende, dat een dergelijke stimulering snel veel werk zal opleveren in de bouw, juist bij kleine
aannemers;
verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling van VROM een voorstel uit te werken, waarbij
extra subsidie beschikbaar komt voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere
woningbezitters, welke mogelijk worden gefinancierd uit een opslag op fossiele brandstoffen zoals
aardgas,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EIGEN-WONINGBEZIT

ENERGIEBESPARING

SUBSIDIES

FOSSIELE ENERGIE

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32127 0121, reactie bewindsman



439438

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225129

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 0085

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Citeertitel Een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

E.G.M. Roemer SP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32127
0140

4 5

2009.11.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 025 2239

Stemming Datum Uitslag

2009.11.17 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat in de bouw veel arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan, niet in de laatste plaats
bij kleine aannemers;
constaterende, dat de energiebesparingsdoelstelling voor de bebouwde omgeving uit Schoon en
Zuinig nog niet binnen handbereik is;
van mening, dat een verdere stimulans voor particuliere woningbezitters om hun woning
energiezuiniger te maken welkom is;
overwegende, dat een dergelijke stimulering snel veel werk zal opleveren in de bouw, juist bij kleine
aannemers;
verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling van VROM een voorstel uit te werken, waarbij
extra subsidie beschikbaar komt voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere
woningbezitters, welke mogelijk worden gefinancierd uit een opslag op fossiele brandstoffen zoals
aardgas,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EIGEN-WONINGBEZIT

ENERGIEBESPARING

SUBSIDIES

FOSSIELE ENERGIE

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32127 0121, reactie bewindsman

439

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8225062

Status Definitief

Kamer Tweede, WO

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 0094

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Citeertitel Een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het
natuurbeschermingsbeleid

Soort Motie

Datum 2009.11.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.16 Ingediend Kamerstuk 2009 - 2010 32127
0140

15

2009.11.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 025 2239

Stemming Datum Uitslag

2009.11.17 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 de toets van de
rechter dikwijls niet kunnen doorstaan;
constaterende, dat er al geruime tijd onduidelijkheid bestaat over de toetsing van activiteiten aan de
Vogel- en Habitatrichtlijnen;
verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de uitvoeringspraktijk van
het natuurbeschermingsbeleid, uitgaande van de verplichtingen voortkomend uit de Vogel- en
Habitatrichtlijnen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NATUURBEHOUD

EG-RICHTLIJNEN

VOGELS



440440

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8228364

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32163 0012

32163 0007 gewijzigd

Titel Verhoging AOW-leeftijd

Citeertitel Gelijk behandelen van werknemers en zelfstandigen voor de AOW

Soort Motie

Datum 2009.11.17

Indiener Naam Partij Functie

M. Rutte VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

F. Halsema GL Lid Tweede Kamer

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

A. Pechtold D66 Lid Tweede Kamer

A.C. Kant SP Lid Tweede Kamer

M.C.F. Verdonk LVER Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 025 2229

2009.11.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 025 2229

Stemming Datum Uitslag

2009.11.17 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er in de brief van de regering over het verhogen van de AOW-leeftijd wel wordt
gesproken over een regeling voor werknemers die lang gewerkt hebben en/of in een zwaar beroep
gewerkt hebben, maar dat de positie van zelfstandigen buiten beschouwing blijft,
verzoekt de regering,
bij de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de AOW-leeftijd werknemers en zelfstandigen
gelijkwaardig te behandelen,
En gaat over tot de orde van de dag.



441440

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8228364

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32163 0012

32163 0007 gewijzigd

Titel Verhoging AOW-leeftijd

Citeertitel Gelijk behandelen van werknemers en zelfstandigen voor de AOW

Soort Motie

Datum 2009.11.17

Indiener Naam Partij Functie

M. Rutte VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

F. Halsema GL Lid Tweede Kamer

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

A. Pechtold D66 Lid Tweede Kamer

A.C. Kant SP Lid Tweede Kamer

M.C.F. Verdonk LVER Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 025 2229

2009.11.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 025 2229

Stemming Datum Uitslag

2009.11.17 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er in de brief van de regering over het verhogen van de AOW-leeftijd wel wordt
gesproken over een regeling voor werknemers die lang gewerkt hebben en/of in een zwaar beroep
gewerkt hebben, maar dat de positie van zelfstandigen buiten beschouwing blijft,
verzoekt de regering,
bij de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de AOW-leeftijd werknemers en zelfstandigen
gelijkwaardig te behandelen,
En gaat over tot de orde van de dag.

441

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8240078

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0453 20

21501 0446 20 gewijzigd

Titel Europese Raad

Citeertitel Een transitie naar plantaardiger eetpatronen

Soort Motie

Datum 2009.11.24

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 028

2009.11.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 028

Stemming Datum Uitslag

2009.11.24 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat alleen al de kosten voor klimaatmitigatie en -adaptatie voor ontwikkelingslanden
in 2020 100 mld. per jaar zullen bedragen;
constaterende, dat de onderhandelingen over de Europese inzet voor Kopenhagen stuk dreigen te
lopen op de financiering van deze klimaatkosten;
van mening, dat tot nu toe onbenutte beleidsopties die een substantiële reductie van de
klimaatkosten kunnen bewerkstelligen, zoals verandering van westerse eetpatronen naar een meer
plantaardig dieet, de impasse in de onderhandelingen zouden kunnen doorbreken;
verzoekt de regering tijdens de voorbereidingen van de EU-inzet voor een nieuw klimaatakkoord te
pleiten voor een omschakeling naar duurzamer en klimaatvriendelijker eetpatronen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EUROPESE RAAD

KLIMAATVERANDERING

EU

Informatie-
dossier

Klimaatverandering



442442

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8239754

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31089 0059

Titel Urgentieprogramma Randstad

Citeertitel Extra middelen voor de eerste fase van de ecologische schaalsprong

Soort Motie

Datum 2009.11.25

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

H. van Leeuwen SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.25 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 029 2625

2009.12.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 031 2885

Stemming Datum Uitslag

2009.12.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de kwaliteit van het ecologisch systeem van het Markermeer en het IJmeer ernstig
te wensen overlaat;
constaterende, dat de stuurgroep TMIJ (Toekomst Markermeer IJmeer), waar ook het Rijk in
participeerde, concludeerde dat er in de eerste fase (tot 2020) 115 mln. nodig is om de kwaliteit van
het gebied te verbeteren, terwijl de RAAM-brief uitgaat van 30 mln., waarvan 20 mln. van het Rijk;
overwegende, dat een ecologische schaalsprong net zo wenselijk is als een schaalsprong van de
bebouwing;
overwegende, dat er, los van de vraag of dat überhaupt wenselijk is, geen enkele ontwikkeling in dit
Natura 2000-gebied kan plaatsvinden als niet aan de instandhoudingsverplichting wordt voldaan;
verzoekt de regering naar extra middelen te zoeken om de eerste fase van de ecologische
schaalsprong van het IJmeer en het Markermeer voor 2020 naar behoren uit te kunnen voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MEREN

FLEVOLAND

ECOLOGIE

WONINGBOUW

NATUURBEHOUD



443442

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8239754

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31089 0059

Titel Urgentieprogramma Randstad

Citeertitel Extra middelen voor de eerste fase van de ecologische schaalsprong

Soort Motie

Datum 2009.11.25

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

H. van Leeuwen SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.25 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 029 2625

2009.12.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 031 2885

Stemming Datum Uitslag

2009.12.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de kwaliteit van het ecologisch systeem van het Markermeer en het IJmeer ernstig
te wensen overlaat;
constaterende, dat de stuurgroep TMIJ (Toekomst Markermeer IJmeer), waar ook het Rijk in
participeerde, concludeerde dat er in de eerste fase (tot 2020) 115 mln. nodig is om de kwaliteit van
het gebied te verbeteren, terwijl de RAAM-brief uitgaat van 30 mln., waarvan 20 mln. van het Rijk;
overwegende, dat een ecologische schaalsprong net zo wenselijk is als een schaalsprong van de
bebouwing;
overwegende, dat er, los van de vraag of dat überhaupt wenselijk is, geen enkele ontwikkeling in dit
Natura 2000-gebied kan plaatsvinden als niet aan de instandhoudingsverplichting wordt voldaan;
verzoekt de regering naar extra middelen te zoeken om de eerste fase van de ecologische
schaalsprong van het IJmeer en het Markermeer voor 2020 naar behoren uit te kunnen voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MEREN

FLEVOLAND

ECOLOGIE

WONINGBOUW

NATUURBEHOUD

443

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8239735

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31089 0060

Titel Urgentieprogramma Randstad

Citeertitel Maximale aandacht voor een IJmeerverbinding in de vorm van een tunnel met openbaar
vervoer

Soort Motie

Datum 2009.11.25

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.11.25 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 029 2625

2009.12.01 Ingetrokken Handelingen II 2009 - 2010 031 2885

Stemming Datum Uitslag

2009.12.01 Ingetrokken

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het IJmeer/Markermeer een beschermd natuurgebied is, waarvan de openheid een
bijzondere kwaliteit is;
overwegende, dat de compacte stadsuitbreiding aan de westkant van Almere goede perspectieven
biedt voor openbaar vervoer;
spreekt uit dat een eventuele IJmeerverbinding uitsluitend gerealiseerd wordt in de vorm van een
tunnel met openbaar vervoer;
verzoekt de regering te bewerkstelligen dat in het verdere onderzoek, dat verricht wordt naar een
IJmeerverbinding, deze variant de maximale aandacht krijgt met het oog op de optimalisatie van de
maatschappelijke kosten-batenanalyse,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MEREN

FLEVOLAND

WONINGBOUW

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN



444444

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8263599

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0118 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Een verplichte etikettering van vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3147

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3254

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SGP, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat veel vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren als gangbaar vlees in de schappen
ligt;
constaterende, dat de onverdoofd rituele slacht een uitzondering is op het wettelijke verbod om dieren
onbedwelmd te slachten;
overwegende, dat consumenten op basis van duidelijke etikettering moeten kunnen kiezen tussen vlees
dat afkomstig is van een bedwelmd of onbedwelmd geslacht dier;
verzoekt de regering te komen tot een verplichte etikettering van vlees afkomstig van onverdoofd ritueel
geslachte dieren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VLEES

DIEREN

GODSDIENSTVRIJHEID

SLACHT



445444

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8263599

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0118 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Een verplichte etikettering van vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3147

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3254

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SGP, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat veel vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren als gangbaar vlees in de schappen
ligt;
constaterende, dat de onverdoofd rituele slacht een uitzondering is op het wettelijke verbod om dieren
onbedwelmd te slachten;
overwegende, dat consumenten op basis van duidelijke etikettering moeten kunnen kiezen tussen vlees
dat afkomstig is van een bedwelmd of onbedwelmd geslacht dier;
verzoekt de regering te komen tot een verplichte etikettering van vlees afkomstig van onverdoofd ritueel
geslachte dieren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VLEES

DIEREN

GODSDIENSTVRIJHEID

SLACHT

445

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254490

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0115 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Het splitsen van de regeling In beslag genomen goederen

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3146

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3254

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PVDD, PVV, SP

tegen: CDA, LVER, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Regeling In Beslag Genomen Goederen ook voorziet in de opvang van in
beslaggenomen dieren, zoals verwaarloosde landbouwhuisdieren;
overwegende, dat dieren geen goederen/zaken zijn;
overwegende, dat het amendement-Cramer c.s. (31 389, nr. 68) wil vastleggen in het Burgerlijk
Wetboek dat dieren geen zaken zijn;
verzoekt de regering de Regeling In Beslag Genomen Goederen te splitsten in:
1. een regeling In beslaggenomen goederen,
2. een regeling In beslaggenomen dieren,
waardoor duidelijk wordt hoeveel geld er waarvoor beschikbaar is,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

DIERENWELZIJN

LANDBOUWDIEREN



446446

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254483

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0116 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Een moratorium op gewasbeschermingsmiddelen

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3147

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3254

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat honderden internationale wetenschappers tot de consensus zijn gekomen dat
bijensterfte niet een enkelvoudige oorzaak heeft, maar het gevolg is van een samenspel van elkaar
versterkende factoren;
constaterende, dat er een wetenschappelijke consensus is dat gewasbeschermingsmiddelen op basis
van neonicotinoïden een van de belangrijkste factoren vormen in de toenemende bijensterfte, zoals is
uitgesproken op het internationale bijencongres Apimondia in Frankrijk;
verzoekt de regering te komen tot een moratorium op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
op basis van neonicotinoïden te komen en de Kamer hier voor februari 2010 over te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GEWASBESCHERMING

GEVAARLIJKE STOFFEN

INSECTEN



447446

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254483

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0116 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Een moratorium op gewasbeschermingsmiddelen

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3147

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3254

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat honderden internationale wetenschappers tot de consensus zijn gekomen dat
bijensterfte niet een enkelvoudige oorzaak heeft, maar het gevolg is van een samenspel van elkaar
versterkende factoren;
constaterende, dat er een wetenschappelijke consensus is dat gewasbeschermingsmiddelen op basis
van neonicotinoïden een van de belangrijkste factoren vormen in de toenemende bijensterfte, zoals is
uitgesproken op het internationale bijencongres Apimondia in Frankrijk;
verzoekt de regering te komen tot een moratorium op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
op basis van neonicotinoïden te komen en de Kamer hier voor februari 2010 over te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GEWASBESCHERMING

GEVAARLIJKE STOFFEN

INSECTEN

447

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254455

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0117 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Stahoogtes voor dieren tijdens transport

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3147

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3254

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat op basis van wetenschappelijk advies van de Scientific Committee on Animal Health
and Welfare in 2002 duidelijke stahoogtes zijn geadviseerd;
overwegende, dat dieren tijdens transport in een natuurlijke positie moeten kunnen staan zonder zich te
verwonden, en dat er voldoende ventilatie moet zijn;
verzoekt de regering de volgende normen voor stahoogtes zo spoedig mogelijk op te nemen in de
regelgeving:
- bij runderen 20 cm boven de kop,
- bij varkens, schapen en geiten boven het hoogste lichaamsdeel 15 cm bij mechanische ventilatie en 30
cm bij natuurlijke ventilatie;
verzoekt de regering tevens, deze normen in Europa te bepleiten,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENVERVOER

DIEREN

DIERENWELZIJN



448448

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254427

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0119 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Voldoen aan de afgesproken oppervlakte- en welzijnseisen

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3147

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3254 3255

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering de varkenssector te houden aan de afspraak dat hij in 2013 voldoet aan de
afgesproken oppervlakte- en welzijnseisen voor varkens,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VARKENS

VARKENSHOUDERIJ

DIERENWELZIJN



449448

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254427

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0119 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Voldoen aan de afgesproken oppervlakte- en welzijnseisen

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3147

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3254 3255

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering de varkenssector te houden aan de afspraak dat hij in 2013 voldoet aan de
afgesproken oppervlakte- en welzijnseisen voor varkens,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VARKENS

VARKENSHOUDERIJ

DIERENWELZIJN

449

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254420

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0120 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Het Kroondomein aanwijzen als proefgebied

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3147

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3255

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, PVV, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat wilde zwijnen in Nederland een beschermde en niet bejaagbare diersoort zijn;
constaterende, dat zowel grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, als
dieren- en natuurbeschermingsorganisaties een proef met een afschotvrije zone voor wilde zwijnen
toejuichen;
overwegende, dat proeven met jachtvrije zones voor wilde zwijnen veelal op praktische bezwaren
stuiten, zoals uitwisseling van de dieren met andere zones, klachten over verkeersoverlast en
landbouwschade;
overwegende, dat alleen zo'n proef zicht zou kunnen bieden op de natuurlijke draagkracht van de Veluwe
voor wilde zwijnen;
constaterende, dat het Kroondomein het Loo een omrasterd gebied van 10.000 ha omvat waar niet
wordt gejaagd op bejaagbare diersoorten en geen noodzaak geldt om te schieten op grote hoefdieren;
constaterende, dat binnen het Kroondomein vrijwel geen landbouw bedreven wordt en
verkeersproblemen beperkt en reguleerbaar zijn;
verzoekt de regering er bij de koninklijk houtvester en het koninklijk jachtdepartement op aan te dringen
om het Kroondomein aan te wijzen als proefgebied waarin wilde zwijnen niet geschoten worden voor een
periode van vijf jaar, welke proef gemonitord zou moeten worden door onafhankelijke deskundigen,
bijvoorbeeld van Alterra,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

WILD

JACHT

VELUWE



450450

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254409

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0121 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Het Kastanjedal als onderdeel van de ehs

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3149

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3255

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Gedeputeerde Staten Gelderland in de streekplanherziening “herbegrenzing ehs
Gelderland” het Kastanjedal in Beek-Ubberbergen uit de ecologische hoofdstructuur haalt;
overwegende, dat het Kastanjedal een zeer waardevol en uniek natuurgebied is met een grote
betekenis voor de biodiversiteit en groene ruimte in de regio, waar zich onder andere een uniek
essenbronsbos bevindt alsmede een 480 jaar oude kastanjeboom;
spreekt uit dat het Kastanjedal onderdeel van de ehs zou moeten blijven,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GELDERLAND

BOMEN

NATUURBEHOUD



451450

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254409

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0121 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Het Kastanjedal als onderdeel van de ehs

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3149

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3255

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Gedeputeerde Staten Gelderland in de streekplanherziening “herbegrenzing ehs
Gelderland” het Kastanjedal in Beek-Ubberbergen uit de ecologische hoofdstructuur haalt;
overwegende, dat het Kastanjedal een zeer waardevol en uniek natuurgebied is met een grote
betekenis voor de biodiversiteit en groene ruimte in de regio, waar zich onder andere een uniek
essenbronsbos bevindt alsmede een 480 jaar oude kastanjeboom;
spreekt uit dat het Kastanjedal onderdeel van de ehs zou moeten blijven,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GELDERLAND

BOMEN

NATUURBEHOUD

451

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8254390

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0122 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Een Europees import- en handelsverbod op wilde dolfijnen

Soort Motie

Datum 2009.12.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 033 3149

2009.12.08 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 034 3255

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD

tegen: CDA, LVER, PVV

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er nog altijd wilde dolfijnen worden gevangen voor dolfinaria;
constaterende, dat de wildvang van dolfijnen gepaard gaat met extreem veel stress, een grote kans op
verwondingen en zelfs kan leiden tot de dood van de betrokken dieren;
constaterende, dat deze vangsten in Japan bovendien gepaard gaan met de zeer gewelddadige slacht
van grote aantallen wilde dolfijnen;
verzoekt de regering zich sterk te maken voor een Europees import- en handelsverbod op dolfijnen die in
het wild gevangen zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DOLFIJNEN

DIERENBESCHERMING

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0193 - XIV (reactie bewindspersoon)



452452

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8267089

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0051 XI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2010

Citeertitel Voorbereiding van opheffing en/of samenvoeging van de ministeries van LNV, EZ en V en
W

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3534

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3602

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de verantwoordelijkheid voor verschillende aspecten van een duurzame
samenleving zoals milieu, natuur, water en maatschappelijk gewenste waarden als dierenwelzijn nu
verspreid is over verschillende ministeries;
overwegende, dat duurzaamheid geborgd moet zijn binnen al het overheidsbeleid en dat daadkrachtig
optreden nodig is om groei binnen grenzen te realiseren;
verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken voor het bundelen van milieu, natuur, water
en maatschappelijk gewenste waarden als dierenwelzijn binnen het huidige ministerie van VROM;
verzoekt de regering voorstellen uit te werken voor het bindend toetsen van voorgenomen beleid aan
ecologische en ethische randvoorwaarden, gelijkwaardig aan de toets van het ministerie van
Financiën;
verzoekt de regering voorts de opheffing en/of samenvoeging van de ministeries van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Verkeer- en Waterstaat voor te bereiden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DUURZAAMHEID

MINISTERIE VAN LANDBOUW NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

BESTUURLIJKE INDELING

CENTRALE OVERHEID



453452

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8267089

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0051 XI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2010

Citeertitel Voorbereiding van opheffing en/of samenvoeging van de ministeries van LNV, EZ en V en
W

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3534

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3602

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de verantwoordelijkheid voor verschillende aspecten van een duurzame
samenleving zoals milieu, natuur, water en maatschappelijk gewenste waarden als dierenwelzijn nu
verspreid is over verschillende ministeries;
overwegende, dat duurzaamheid geborgd moet zijn binnen al het overheidsbeleid en dat daadkrachtig
optreden nodig is om groei binnen grenzen te realiseren;
verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken voor het bundelen van milieu, natuur, water
en maatschappelijk gewenste waarden als dierenwelzijn binnen het huidige ministerie van VROM;
verzoekt de regering voorstellen uit te werken voor het bindend toetsen van voorgenomen beleid aan
ecologische en ethische randvoorwaarden, gelijkwaardig aan de toets van het ministerie van
Financiën;
verzoekt de regering voorts de opheffing en/of samenvoeging van de ministeries van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Verkeer- en Waterstaat voor te bereiden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DUURZAAMHEID

MINISTERIE VAN LANDBOUW NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

BESTUURLIJKE INDELING

CENTRALE OVERHEID

453

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8267033

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0050 XI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar
2010

Citeertitel Een dag per week vegetarisch cateren in overheidsgebouwen

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3534

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3602

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD

tegen: CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat een dagje vegetarisch eten goed is voor mens, dier, natuur en milieu;
overwegende, dat de overheid de rol van "launching consumer" voor een duurzaam aanbod kan
vervullen;
verzoekt de regering in overheidsgebouwen één dag per week vegetarisch te cateren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DUURZAAMHEID

OVERHEIDSGEBOUWEN

EIWITTEN

VOEDING



454454

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8267017

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0049 XI gewijzigd

32123 0056 XI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2010

Citeertitel Het volgen van het goede voorbeeld van de minister van VROM

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3533 3534

2009.12.15 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 037 3600

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de minister van VROM heeft aangekondigd dat de officiële diners van haar
ministerie voortaan vegetarisch zullen zijn;
spreekt haar waardering uit voor dit initiatief, omdat de minister van VROM daarmee niet alleen zelf
invulling geeft aan de regeringsambities op het gebied van klimaat, natuur, milieu, voedselzekerheid
en dierenwelzijn, maar deze ook actief uitdraagt;
roept de regering op, het goede voorbeeld van de minister van VROM ook op andere departementen
te volgen, om te beginnen met de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

VOEDING

EIWITTEN



455454

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8267017

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0049 XI gewijzigd

32123 0056 XI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2010

Citeertitel Het volgen van het goede voorbeeld van de minister van VROM

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3533 3534

2009.12.15 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 037 3600

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de minister van VROM heeft aangekondigd dat de officiële diners van haar
ministerie voortaan vegetarisch zullen zijn;
spreekt haar waardering uit voor dit initiatief, omdat de minister van VROM daarmee niet alleen zelf
invulling geeft aan de regeringsambities op het gebied van klimaat, natuur, milieu, voedselzekerheid
en dierenwelzijn, maar deze ook actief uitdraagt;
roept de regering op, het goede voorbeeld van de minister van VROM ook op andere departementen
te volgen, om te beginnen met de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

VOEDING

EIWITTEN

455

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8266983

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0048 XI

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2010

Citeertitel Verbetering van het brandpreventiebeleid voor stallen

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3533

2009.12.10 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 036 3538

2010.04.15 Vervallen Handelingen II 2009 - 2010 077

Stemming Datum Uitslag

2010.04.15 Vervallen

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat jaarlijks duizenden dieren om het leven komen bij stalbranden;
constaterende, dat voor stallen dezelfde brandveiligheidseisen gelden als voor bedrijfsruimten waarin
goederen worden opgeslagen en dat dit er volgens de Brandraad toe leidt dat de brandweer in veel
gevallen machteloos moet toekijken hoe dieren levend verbranden;
constaterende, dat in het Nationaal Topoverleg Brandveiligheid (Brandraad 2009) verschillende
aanbevelingen zijn gedaan voor verbetering van het brandpreventiebeleid ter voorkoming van
(onnodig dierenleed bij) stalbranden, zoals het gebruik van onbrandbare materialen, het creëren van
ontsnappingsmogelijkheden en het toepassen van sprinklers;
verzoekt de regering de aanbevelingen van de Brandraad ten aanzien van verbetering van het
brandpreventiebeleid voor stallen te vertalen naar beleidsvoornemens en de Kamer hierover voor de
zomer de informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BRANDEN

DIEREN

OVERLIJDEN

DIERENVERBLIJVEN



456456

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262887

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0328

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Geiten- en schapenhouderijen in de directe omgeving van woonkernen

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3502

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3604

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het RIVM in onderzoek heeft aangetoond dat in de buurt van besmette bedrijven
meer mensen ziek worden van Q-koorts dan op grotere afstand van bedrijven;

constaterende, dat de C. burnetii-bacterie nog wijdverbreid in het milieu voorkomt en daar lang kan
overleven, waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden dat nieuwe besmettingen van
schapen en geiten kunnen worden voorkomen;
van mening, dat de volksgezondheid niet in gevaar gebracht mag worden;

verzoekt de regering te komen tot een plan van aanpak om geiten- en schapenhouderijen die in de
directe omgeving van woonkernen gelegen zijn, te verplaatsen dan wel te sluiten en de Kamer hier in
januari 2010 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GEITEN

LANDBOUWBEDRIJVEN

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

SCHAPEN

SCHAPENHOUDERIJ

GEZONDHEIDSZORG

DIERZIEKTEN



457456

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262887

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0328

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Geiten- en schapenhouderijen in de directe omgeving van woonkernen

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3502

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3604

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het RIVM in onderzoek heeft aangetoond dat in de buurt van besmette bedrijven
meer mensen ziek worden van Q-koorts dan op grotere afstand van bedrijven;

constaterende, dat de C. burnetii-bacterie nog wijdverbreid in het milieu voorkomt en daar lang kan
overleven, waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden dat nieuwe besmettingen van
schapen en geiten kunnen worden voorkomen;
van mening, dat de volksgezondheid niet in gevaar gebracht mag worden;

verzoekt de regering te komen tot een plan van aanpak om geiten- en schapenhouderijen die in de
directe omgeving van woonkernen gelegen zijn, te verplaatsen dan wel te sluiten en de Kamer hier in
januari 2010 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GEITEN

LANDBOUWBEDRIJVEN

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

SCHAPEN

SCHAPENHOUDERIJ

GEZONDHEIDSZORG

DIERZIEKTEN

457

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262334

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0335

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Een vervoersverbod

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

E.A. Cramer CU Lid Tweede Kamer

J.C.M. Sap GL Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3504

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3605

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SP, VVD

tegen: CDA, SGP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat gehandeld dient te worden vanuit het voorzorgsprincipe;
verzoekt de regering zo lang er niet een geheel landsdekkende vaccinatie is, een standstill, een
aanvoerverbod en een uitrijverbod voor mest uit te werken, en zo snel mogelijk bovengenoemde
maatregelen aan de geiten- en schapenbedrijven op te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GEITEN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

ORGANISCHE MEST

LANDBOUWBEDRIJVEN



458458

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262297

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0332

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Afkeuring van de handelswijze van de ministers van VWS en van LNV

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3503

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3507

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVDD

tegen: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat al sinds 2007 besmettingen met Q-koorts ernstig zijn toegenomen;
constaterende, dat er sinds 2007 ruim 3300 humane besmettingen zijn geconstateerd, dat veel
mensen chronische klachten overhouden aan Q-koorts en dat er zelfs mensen zijn overleden aan deze
ziekte;
constaterende, dat de regering heeft nagelaten, effectief op te treden om deze epidemie een halt toe
te roepen;
constaterende, dat er al in 2008 sterke aanwijzingen waren over wat de besmettingshaarden van Q-
koorts waren, en dat er dus de mogelijkheid bestond om vanuit het voorzorgbeginsel deze bij de bron
aan te pakken;
constaterende, dat dit is nagelaten;
constaterende, dat er geen openheid is gegeven over de locaties van besmette bedrijven, waardoor
de preventie van humane besmettingen bij risicogroepen ernstig is bemoeilijkt;
constaterende, dat de regering economische belangen heeft laten prevaleren boven volksgezondheid;
keurt de handelwijze van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit af,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

GEITEN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEZONDHEIDSZORG

MOTIES VAN AFKEURING



459458

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262297

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0332

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Afkeuring van de handelswijze van de ministers van VWS en van LNV

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3503

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3507

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVDD

tegen: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat al sinds 2007 besmettingen met Q-koorts ernstig zijn toegenomen;
constaterende, dat er sinds 2007 ruim 3300 humane besmettingen zijn geconstateerd, dat veel
mensen chronische klachten overhouden aan Q-koorts en dat er zelfs mensen zijn overleden aan deze
ziekte;
constaterende, dat de regering heeft nagelaten, effectief op te treden om deze epidemie een halt toe
te roepen;
constaterende, dat er al in 2008 sterke aanwijzingen waren over wat de besmettingshaarden van Q-
koorts waren, en dat er dus de mogelijkheid bestond om vanuit het voorzorgbeginsel deze bij de bron
aan te pakken;
constaterende, dat dit is nagelaten;
constaterende, dat er geen openheid is gegeven over de locaties van besmette bedrijven, waardoor
de preventie van humane besmettingen bij risicogroepen ernstig is bemoeilijkt;
constaterende, dat de regering economische belangen heeft laten prevaleren boven volksgezondheid;
keurt de handelwijze van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit af,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

GEITEN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEZONDHEIDSZORG

MOTIES VAN AFKEURING

459

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262289

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0331

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Een parlementair onderzoek

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3503

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3605

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
besluit tot een parlementair onderzoek naar de wijze waarop de intensieve veehouderij de gezondheid
van mensen en dieren bedreigt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

GEZONDHEIDSZORG



460460

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262277

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0330

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Instellen van een commissie dierenwelzijn

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3503

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3604

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat dierenwelzijn voldoende gewaarborgd dient te zijn bij het ruimen in het kader van
Q-koorts;
verzoekt de regering een commissie dierenwelzijn in te stellen en deze commissie het mandaat te
verlenen om toezicht te houden op het dierenwelzijn in het kader van de geplande ruimingen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

WELZIJN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEITEN

TOEZICHT



461460

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262277

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0330

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Instellen van een commissie dierenwelzijn

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3503

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3604

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat dierenwelzijn voldoende gewaarborgd dient te zijn bij het ruimen in het kader van
Q-koorts;
verzoekt de regering een commissie dierenwelzijn in te stellen en deze commissie het mandaat te
verlenen om toezicht te houden op het dierenwelzijn in het kader van de geplande ruimingen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

WELZIJN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEITEN

TOEZICHT

461

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262269

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0329 gewijzigd

28286 0338

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Elke dier testen op Q-koorts

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3502 3503

2009.12.15 Stem-
verklaring

Handelingen II 2009 - 2010 037 3604

2009.12.15 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 037 3604

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de regering voornemens is, gezonde dieren massaal te doden;
constaterende, dat zowel de KNMvD als LTO geen noodzaak ziet tot het doden van gezonde dieren;
overwegende, dat het massaal doden van gezonde dieren niet nodig is om de volksgezondheid te
beschermen;
van mening, dat het ruimen van gezonde dieren ethisch onaanvaardbaar is;
verzoekt de regering elk dier afzonderlijk te testen op Q-koorts en gezonde dieren te vrijwaren van
ruiming,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEITEN



462462

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262252

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0327

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Openbaar maken van de besmette bedrijven

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3502

2009.12.10 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 036 3506

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Aangehouden

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn openbaar te maken welke bedrijven besmet zijn
met Q-koorts,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

LANDBOUWBEDRIJVEN

GEITEN



463462

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262252

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0327

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Openbaar maken van de besmette bedrijven

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3502

2009.12.10 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 036 3506

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Aangehouden

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn openbaar te maken welke bedrijven besmet zijn
met Q-koorts,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

LANDBOUWBEDRIJVEN

GEITEN

463

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262181

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0370 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Sluiten van de Europese wateren voor de vangst op blauwvintonijn

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3434

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3457

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de blauwvintonijn zwaar overbevist is en de soort daarmee ernstig wordt bedreigd;
overwegende, dat de Middellandse Zee het paaigebied is en daarmee een sleutelrol speelt in het
behoud van de soort;
verzoekt de regering te pleiten voor het sluiten van de Europese wateren voor de vangst op de
blauwvintonijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

ZEEVISSERIJ

VISSEN



464464

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262165

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0369 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Inzetten op de bijvangstmogelijkheid voor doornhaai op 0

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3434

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3457

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat haaien als toppredator een sleutelrol vervullen in het marine ecosysteem;
overwegende, dat de haaienpopulaties in Europa al jaren overbevist zijn en haaien in Nederland een
bijvangstsoort van de bodemvisserij zijn;
constaterende, dat het vangstqoutum voor de doornhaai nu gereduceerd is naar nul, maar dat er nog
steeds een bijvangstmogelijkheid van 10% is;
verzoekt de regering zich in te zetten om de bijvangstmogelijkheid voor doornhaai ook op nul te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

ZEEVISSERIJ

VISSEN



465464

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262165

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0369 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Inzetten op de bijvangstmogelijkheid voor doornhaai op 0

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3434

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3457

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat haaien als toppredator een sleutelrol vervullen in het marine ecosysteem;
overwegende, dat de haaienpopulaties in Europa al jaren overbevist zijn en haaien in Nederland een
bijvangstsoort van de bodemvisserij zijn;
constaterende, dat het vangstqoutum voor de doornhaai nu gereduceerd is naar nul, maar dat er nog
steeds een bijvangstmogelijkheid van 10% is;
verzoekt de regering zich in te zetten om de bijvangstmogelijkheid voor doornhaai ook op nul te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

ZEEVISSERIJ

VISSEN

465

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262146

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0368 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Onderschrijven van de voorgestelde daling van de visserijinspanning op tong en schol

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3434

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3457

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat beheer van de visserijinspanning er, samen met de vangstbeperkingen, onder
meer voor moet zorgen dat er minder vis wordt teruggegooid in zee en dat de afbouw van de
overcapaciteit in de visserijsector wordt gestimuleerd;
constaterende, dat het visserijinspanningsbeheer voor de boomkorvisserij op platvis is ingebed in het
meerjarenplan voor tong en schol, en dat de Europese Commissie op basis daarvan voorstelt, de
visserijinspanning in 2010 met 13,3% terug te brengen;
constaterende, dat Nederland zich hiertegen verzet;
verzoekt de regering de voorgestelde daling van de visserijinspanning op tong en schol met 13,3% te
onderschrijven,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

VISSERIJ

VISSTAND



466466

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262131

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0367 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Het voorstel voor verlaging van het vangstquotum voor geassocieerde visbestanden

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3433 3434

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3457

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de jaarlijkse onderhandelingen in de Visserijraad hebben geleid tot vangstquota die
gemiddeld 48% hoger lagen dan de vangsten die naar het oordeel van wetenschappelijke instanties in
het kader van de voorzorgsaanpak duurzaam zouden zijn geweest;
constaterende, dat de Europese Commissie wijst op het verergerende probleem van onjuiste gegevens
van de visserijsector over de aanlandingen en moeilijkheden bij het verkrijgen van gegevens over
teruggooi en de visserijinspanning, welke leiden tot slechte besluiten, povere instandhoudingssituaties en
leeggeviste bestanden;
constaterende, dat de Europese Commissie op basis van beschikbare gegevens en het voorzorgbeginsel
voorstelt om de vangstquota voor 2010 voor geassocieerde bestanden, zoals tarbot en griet, met 15% te
verlagen maar dat Nederland zich hiertegen verzet omdat een wetenschappelijke onderbouwing zou
ontbreken;
verzoekt de regering zich neer te leggen bij het voorstel voor de verlaging van het vangstquotum voor
geassocieerde visbestanden met 15%,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

VISSERIJ

VISQUOTA



467466

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262131

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0367 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Het voorstel voor verlaging van het vangstquotum voor geassocieerde visbestanden

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3433 3434

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3457

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de jaarlijkse onderhandelingen in de Visserijraad hebben geleid tot vangstquota die
gemiddeld 48% hoger lagen dan de vangsten die naar het oordeel van wetenschappelijke instanties in
het kader van de voorzorgsaanpak duurzaam zouden zijn geweest;
constaterende, dat de Europese Commissie wijst op het verergerende probleem van onjuiste gegevens
van de visserijsector over de aanlandingen en moeilijkheden bij het verkrijgen van gegevens over
teruggooi en de visserijinspanning, welke leiden tot slechte besluiten, povere instandhoudingssituaties en
leeggeviste bestanden;
constaterende, dat de Europese Commissie op basis van beschikbare gegevens en het voorzorgbeginsel
voorstelt om de vangstquota voor 2010 voor geassocieerde bestanden, zoals tarbot en griet, met 15% te
verlagen maar dat Nederland zich hiertegen verzet omdat een wetenschappelijke onderbouwing zou
ontbreken;
verzoekt de regering zich neer te leggen bij het voorstel voor de verlaging van het vangstquotum voor
geassocieerde visbestanden met 15%,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

VISSERIJ

VISQUOTA

467

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262115

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0366 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel De afwachtende houding bij herziening van de Europese Dierproevenrichtlijn

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3433

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3457

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er ruim zes jaar is gesproken over een herziening van de Europese
Dierproevenrichtlijn (86/609/EEG) en de Kamer regelmatig bij het kabinet heeft geïnformeerd naar de
voortgang;
constaterende, dat de Nederlandse regering desondanks een afwachtende houding heeft aangenomen
ten aanzien van deze herziening, en pas een kabinetsinzet heeft geformuleerd nadat het voorstel van
de Europese Commissie gereed was, er in het Europees Parlement al beraadslagingen hadden
plaatsgevonden over het herzieningsvoorstel en er zelfs al gestemd was over de ingediende
amendementen;
voorts constaterende, dat de inzet van het Nederlandse kabinet vooral gericht bleek op harmonisatie
van bestaande regelgeving tussen lidstaten en nauwelijks getuigt van enige ambitie voor het
verbeteren van de (inter)nationale bescherming van proefdieren;
overwegende, dat het kabinet zelf zegt binnen Europa een voortrekkersrol te willen spelen op het
gebied van de bescherming van proefdieren, de terugdringing van het aantal dierproeven en het
ontwikkelen van alternatieven;
van mening, dat de herziening van de Dierproevenrichtlijn een uitgelezen kans bood, deze
voortrekkersrol gestalte te geven;
spreekt haar teleurstelling uit over de afwachtende houding en weinig ambitieuze inzet van de
regering bij de herziening de Europese Dierproevenrichtlijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

DIERPROEVEN

EG-RICHTLIJNEN



468468

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262076

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0365 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Steunen van het voorstel tot beperking van het gebruik van niet-menselijke primaten in
wetenschappelijk onderzoek

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3433

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3457

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SP

tegen: CDA, LVER, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Europese Commissie in het kader van de wijziging van de Europese
Dierproevenrichtlijn (86/609/EEG) heeft geconstateerd dat bij het gebruik van niet-menselijke
primaten in wetenschappelijke procedures zich wegens de genetische verwantschap van deze dieren
met de mens en hun sterk ontwikkelde sociale gedragsrepertoire, specifieke ethische en praktische
problemen voordoen inzake het tegemoetkomen aan hun ethologische, ecologische en sociale
behoeften in een laboratoriumomgeving;
constaterende, dat de Europese Commissie daarbij constateert dat het gebruik van niet-menselijke
primaten een punt van buitengewone zorg is bij het publiek;
constaterende, dat de Commissie om die redenen heeft voorgesteld om het gebruik van niet-
menselijke primaten alleen toe te staan voor onderzoek op essentiële biomedische gebieden ten bate
van de mens, mits daarvoor nog geen andere vervangende alternatieve methoden beschikbaar zijn
en alleen in het kader van procedures die verband houden met klinische aandoeningen die wezenlijke
gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van de patiënt doordat ze levensbedreigend of
gezondheidsondermijnend zijn;
constaterende, dat deze verwijzing naar levensbedreigende of gezondheidsondermijnende klinische
aandoeningen reeds is opgenomen in andere EU-wetgeving, zoals Verordening (EG) nr. 141/2000,
Richtlijn 2001/20/EG, Verordening (EG) nr. 726/2004 en Verordening (EG) nr. 507/2006;
verzoekt de regering genoemd voorstel van de Europese Commissie tot beperking van het gebruik
van niet-menselijke primaten in wetenschappelijk onderzoek te steunen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

DIERPROEVEN

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EG-RICHTLIJNEN



469468

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8262076

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0365 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Steunen van het voorstel tot beperking van het gebruik van niet-menselijke primaten in
wetenschappelijk onderzoek

Soort Motie

Datum 2009.12.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 036 3433

2009.12.10 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 036 3457

Stemming Datum Uitslag

2009.12.10 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SP

tegen: CDA, LVER, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Europese Commissie in het kader van de wijziging van de Europese
Dierproevenrichtlijn (86/609/EEG) heeft geconstateerd dat bij het gebruik van niet-menselijke
primaten in wetenschappelijke procedures zich wegens de genetische verwantschap van deze dieren
met de mens en hun sterk ontwikkelde sociale gedragsrepertoire, specifieke ethische en praktische
problemen voordoen inzake het tegemoetkomen aan hun ethologische, ecologische en sociale
behoeften in een laboratoriumomgeving;
constaterende, dat de Europese Commissie daarbij constateert dat het gebruik van niet-menselijke
primaten een punt van buitengewone zorg is bij het publiek;
constaterende, dat de Commissie om die redenen heeft voorgesteld om het gebruik van niet-
menselijke primaten alleen toe te staan voor onderzoek op essentiële biomedische gebieden ten bate
van de mens, mits daarvoor nog geen andere vervangende alternatieve methoden beschikbaar zijn
en alleen in het kader van procedures die verband houden met klinische aandoeningen die wezenlijke
gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van de patiënt doordat ze levensbedreigend of
gezondheidsondermijnend zijn;
constaterende, dat deze verwijzing naar levensbedreigende of gezondheidsondermijnende klinische
aandoeningen reeds is opgenomen in andere EU-wetgeving, zoals Verordening (EG) nr. 141/2000,
Richtlijn 2001/20/EG, Verordening (EG) nr. 726/2004 en Verordening (EG) nr. 507/2006;
verzoekt de regering genoemd voorstel van de Europese Commissie tot beperking van het gebruik
van niet-menselijke primaten in wetenschappelijk onderzoek te steunen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

DIERPROEVEN

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EG-RICHTLIJNEN

469

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8272077

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0338

28286 0329 gewijzigd

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Elke dier testen op Q-koorts

Soort Motie

Datum 2009.12.15

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.15 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 037 3604

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3604

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SGP, VVD

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de regering voornemens is gezonde dieren massaal te doden;
constaterende, dat zowel de KNMvD als LTO geen noodzaak ziet tot het doden van gezonde dieren;
overwegende, dat volksgezondheid voorop staat maar dat het massaal doden van gezonde dieren niet
nodig is om deze te beschermen;
van mening, dat het ruimen van gezonde dieren ethisch onaanvaardbaar is;
roept de regering op om voldoende testcapaciteit te mobiliseren en hiervoor laboratoria in binnen- en
buitenland te benutten;
verzoekt de regering elk dier afzonderlijk te testen op Q-koorts en gezonde dieren te vrijwaren van
ruiming,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEITEN

GEZONDHEIDSZORG



470470

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8268392

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0056 XI

32123 0049 XI gewijzigd

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2010

Citeertitel Het volgen van het goede voorbeeld van de minister van VROM

Soort Motie

Datum 2009.12.15

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.15 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 037 3600

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3602

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de minister van VROM heeft aangekondigd dat tijdens officiële diners van haar
ministerie de hoofdoptie voortaan vegetarisch zal zijn;
spreekt haar waardering uit voor dit initiatief, omdat de minister van VROM daarmee niet alleen zelf
invulling geeft aan de regeringsambities op het gebied van klimaat, natuur, milieu, voedselzekerheid
en dierenwelzijn, maar deze ook actief uitdraagt;
roept de regering op het goede voorbeeld van de minister van VROM ook op andere departementen
te volgen, om te beginnen met de ministeries van Algemene Zaken, van Buitenlandse Zaken en van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

VOEDING

EIWITTEN



471470

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8268392

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0056 XI

32123 0049 XI gewijzigd

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2010

Citeertitel Het volgen van het goede voorbeeld van de minister van VROM

Soort Motie

Datum 2009.12.15

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.15 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 037 3600

2009.12.15 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 037 3602

Stemming Datum Uitslag

2009.12.15 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de minister van VROM heeft aangekondigd dat tijdens officiële diners van haar
ministerie de hoofdoptie voortaan vegetarisch zal zijn;
spreekt haar waardering uit voor dit initiatief, omdat de minister van VROM daarmee niet alleen zelf
invulling geeft aan de regeringsambities op het gebied van klimaat, natuur, milieu, voedselzekerheid
en dierenwelzijn, maar deze ook actief uitdraagt;
roept de regering op het goede voorbeeld van de minister van VROM ook op andere departementen
te volgen, om te beginnen met de ministeries van Algemene Zaken, van Buitenlandse Zaken en van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

VOEDING

EIWITTEN

471

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8275108

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32201 0008

32201 0005 gewijzigd

Titel Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Citeertitel Verplicht aanlanden van bijvangsten

Soort Motie

Datum 2009.12.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 039 3788

2009.12.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 039 3854

Stemming Datum Uitslag

2009.12.17 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP, VVD

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat bijvangsten gemiddeld 9% tot 25% van de totale vangst uitmaken;
constaterende, dat de bijvangst vaak (half)dood wordt teruggegooid;
constaterende, dat bijvangst nu niet wordt meegeteld in de vangstquota en dat hierdoor de
effectiviteit van het stellen van vangstquota sterk wordt verminderd;
verzoekt de regering zich er in kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid voor in te zetten dat
bijvangsten verplicht worden aangeland en dus meetellen in de vangsten,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EU

VISSERIJ

VISQUOTA



472472

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8274023

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0342

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Niet overgaan tot het ruimen van bokken en rammen

Soort Motie

Datum 2009.12.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 039 3830

2009.12.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 039 3867

Stemming Datum Uitslag

2009.12.17 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVV

tegen: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat deskundigen aangeven dat het doden van niet drachtige, besmette geiten geen
toegevoegde waarde heeft voor de volksgezondheid;
constaterende, dat bokken en rammen ook in deze categorie vallen en dus geen direct gevaar
vormen voor de volksgezondheid;
constaterende, dat er een fokverbod is afgekondigd waardoor het gevaar dat deze bokken en rammen
nog gezonde geiten en schapen zullen besmetten niet aan de orde is;
constaterende, dat het kabinet toch overweegt, de bokken en rammen te ruimen;
verzoekt de regering niet over te gaan tot het ruimen van bokken en rammen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN



473472

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8274023

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0342

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Niet overgaan tot het ruimen van bokken en rammen

Soort Motie

Datum 2009.12.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 039 3830

2009.12.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 039 3867

Stemming Datum Uitslag

2009.12.17 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVV

tegen: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat deskundigen aangeven dat het doden van niet drachtige, besmette geiten geen
toegevoegde waarde heeft voor de volksgezondheid;
constaterende, dat bokken en rammen ook in deze categorie vallen en dus geen direct gevaar
vormen voor de volksgezondheid;
constaterende, dat er een fokverbod is afgekondigd waardoor het gevaar dat deze bokken en rammen
nog gezonde geiten en schapen zullen besmetten niet aan de orde is;
constaterende, dat het kabinet toch overweegt, de bokken en rammen te ruimen;
verzoekt de regering niet over te gaan tot het ruimen van bokken en rammen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

473

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8273090

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32201 0005 gewijzigd

32201 0008

Titel Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Citeertitel Verplicht aanlanden van bijvangsten

Soort Motie

Datum 2009.12.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 039 3789

2009.12.17 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 039 3854

Stemming Datum Uitslag

2009.12.08 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat bijvangsten gemiddeld 9% tot 25% van de totale vangst uitmaken;
constaterende, dat de bijvangst vaak halfdood of dood wordt teruggegooid;
constaterende, dat bijvangst nu niet wordt meegeteld in de vangstquota en dat hierdoor de
effectiviteit van het stellen van vangstquota sterk wordt verminderd;
verzoekt de regering bijvangsten verplicht te laten aanlanden en dus mee te tellen in de vangsten,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EU

VISSERIJ

VISQUOTA



474474

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8273073

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32201 0004

Titel Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Citeertitel Evalueren van het duurzame visserijbeleid

Soort Motie

Datum 2009.12.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 039 3788

2009.12.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 039 3854

Stemming Datum Uitslag

2009.12.17 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het kabinet de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid als kans ziet
om het Nederlandse duurzame visserijbeleid in Europa aan de orde te stellen;
constaterende, dat de Algemene Rekenkamer heeft opgemerkt dat de effectiviteit van dat beleid nog
niet bekend is;
verzoekt de regering haar duurzame visserijbeleid in 2010 (drie jaar na implementatie) te evalueren
en de Kamer hierover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EU

VISSERIJ

DUURZAAMHEID



475474

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8273073

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32201 0004

Titel Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Citeertitel Evalueren van het duurzame visserijbeleid

Soort Motie

Datum 2009.12.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 039 3788

2009.12.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 039 3854

Stemming Datum Uitslag

2009.12.17 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het kabinet de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid als kans ziet
om het Nederlandse duurzame visserijbeleid in Europa aan de orde te stellen;
constaterende, dat de Algemene Rekenkamer heeft opgemerkt dat de effectiviteit van dat beleid nog
niet bekend is;
verzoekt de regering haar duurzame visserijbeleid in 2010 (drie jaar na implementatie) te evalueren
en de Kamer hierover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EU

VISSERIJ

DUURZAAMHEID

475

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8273049

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32201 0003

Titel Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Citeertitel Opnemen van dierenwelzijn in de uitgangspunten voor het gemeenschappelijk
Visserijbeleid

Soort Motie

Datum 2009.12.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2009.12.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 039 3788

2009.12.17 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 039 3854

Stemming Datum Uitslag

2009.12.17 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat dierenwelzijn onderdeel is van de door het kabinet nagestreefde integrale
duurzaamheid;
constaterende, dat het in de kabinetsvisie op het nieuwe Europese visserijbeleid desondanks
ontbreekt aan duidelijke ambities voor het borgen van dierenwelzijn;
verzoekt de regering om dierenwelzijn als niet-vrijblijvende norm op te nemen in haar
uitgangspunten voor het Gemeenschappelijk Visserijbeleid,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

WELZIJN

EU

VISSERIJ



476476

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8300215

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31847 0016

Titel Onderzoek naar de besluitvorming rond de inval in Irak

Citeertitel De kabinetsreactie van 13 januari 2010 als nieuw startpunt

Soort Motie

Datum 2010.01.13

Indiener Naam Partij Functie

A. Pechtold D66 Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

F. Halsema GL Lid Tweede Kamer

A.C. Kant SP Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.13 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 041 4059

2010.01.19 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 043 4170

Stemming Datum Uitslag

2010.01.19 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat na herhaaldelijke verzoeken tussen 2003 en 2009 om een parlementair
onderzoek, de minister-president de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak heeft ingesteld
om gedegen onderzoek te doen naar de besluitvorming ten aanzien van de politieke steun aan de
oorlog in Irak;
overwegende, dat zowel de Kamer als het kabinet het rapport van hoog niveau acht, en dat beide de
commotie die is ontstaan na de reactie van de minister-president op het rapport betreuren;
verzoekt de regering de verklaring van 12 januari 2010 in te trekken en de kabinetsreactie van 13
januari 2010 te hanteren als nieuw startpunt na het rapport van de Commissie van onderzoek
besluitvorming Irak,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

IRAK

MILITAIRE INTERVENTIES

OORLOGEN

COMMISSIES VAN ADVIES

Informatie-
dossier

Onderzoek Commissie-Davids



477476

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8300215

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31847 0016

Titel Onderzoek naar de besluitvorming rond de inval in Irak

Citeertitel De kabinetsreactie van 13 januari 2010 als nieuw startpunt

Soort Motie

Datum 2010.01.13

Indiener Naam Partij Functie

A. Pechtold D66 Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

F. Halsema GL Lid Tweede Kamer

A.C. Kant SP Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.13 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 041 4059

2010.01.19 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 043 4170

Stemming Datum Uitslag

2010.01.19 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat na herhaaldelijke verzoeken tussen 2003 en 2009 om een parlementair
onderzoek, de minister-president de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak heeft ingesteld
om gedegen onderzoek te doen naar de besluitvorming ten aanzien van de politieke steun aan de
oorlog in Irak;
overwegende, dat zowel de Kamer als het kabinet het rapport van hoog niveau acht, en dat beide de
commotie die is ontstaan na de reactie van de minister-president op het rapport betreuren;
verzoekt de regering de verklaring van 12 januari 2010 in te trekken en de kabinetsreactie van 13
januari 2010 te hanteren als nieuw startpunt na het rapport van de Commissie van onderzoek
besluitvorming Irak,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

IRAK

MILITAIRE INTERVENTIES

OORLOGEN

COMMISSIES VAN ADVIES

Informatie-
dossier

Onderzoek Commissie-Davids

477

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8318507

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0136 XIV gewijzigd

32123 0147 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel De correspondentie tussen het kabinet en de Europese Commissie

Soort Motie

Datum 2010.01.26

Indiener Naam Partij Functie

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

L. Jacobi PvdA Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

R. de Mos PVV Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.26 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 046 4420

2010.02.02 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 049 4607

Stemming Datum Uitslag

2010.02.02 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Tweede Kamer, om haar controlerende taak goed te kunnen vervullen, volledig
op de hoogte moet zijn van de communicatie tussen het kabinet en de Europese Commissie;
overwegende, dat het wenselijk is, de Kamer zo vroeg en volledig mogelijk bij Europese
besluitvorming te betrekken;
verzoekt de regering de correspondentie tussen kabinet en Europese Commissie voortaan in principe
altijd ter beschikking van de Tweede Kamer te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EU

EUROPESE COMMISSIE

REGERINGSBELEID

INFORMATIEVOORZIENING

TWEEDE KAMER



478478

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8318435

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0134 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel De Dutch position paper on Natura 2000

Soort Motie

Datum 2010.01.26

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.26 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 046 4419

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4607

Stemming Datum Uitslag

2010.02.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de minister-president op 19 juli 2009, in een brief aan de voorzitter van de
Europese Commissie heeft verzocht om versoepeling van de Europese natuurregels;
overwegende, dat in die brief een koerswijziging wordt ingezet ten opzichte van het staande
kabinetsbeleid ten aanzien van Natura 2000, zonder dat de Kamer in die wijziging is gekend;
verzoekt de regering aan de Europese Commissie kenbaar te maken dat de “Dutch position paper on
Natura 2000” op een vergissing berust,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

NATUURBEHOUD

EU

REGERINGSBELEID



479478

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8318435

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0134 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel De Dutch position paper on Natura 2000

Soort Motie

Datum 2010.01.26

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.26 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 046 4419

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4607

Stemming Datum Uitslag

2010.02.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de minister-president op 19 juli 2009, in een brief aan de voorzitter van de
Europese Commissie heeft verzocht om versoepeling van de Europese natuurregels;
overwegende, dat in die brief een koerswijziging wordt ingezet ten opzichte van het staande
kabinetsbeleid ten aanzien van Natura 2000, zonder dat de Kamer in die wijziging is gekend;
verzoekt de regering aan de Europese Commissie kenbaar te maken dat de “Dutch position paper on
Natura 2000” op een vergissing berust,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

NATUURBEHOUD

EU

REGERINGSBELEID

479

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8321614

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0372

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Niet uitvoeren van de Natura 2000-wet- en regelgeving

Soort Motie

Datum 2010.01.27

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.27 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 047 4456

2010.02.02 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 049 4608

2010.04.15 Vervallen Handelingen II 2009 - 2010 077

Stemming Datum Uitslag

2010.04.15 Vervallen

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat reizigers naar Nederland vanuit Brazilië en de Verenigde Staten door hun nationale
gezondheidsautoriteiten gewaarschuwd worden voor de Q-koortsbacterie in Nederland;
overwegende, dat de Nederlandse overheid nalaat, recreanten en toeristen in Nederland voor te
lichten over en te waarschuwen tegen de gevaren van Q-koortsbesmetting;
overwegende, dat het waarschuwingsniveau in Nederland voor Nederlanders ten minste op het niveau
van Brazilië en de VS voor reizigers naar Nederland zou moeten liggen;
verzoekt de regering een voorlichtingscampagne te starten om het brede publiek voor te lichten over
de risico’s van een Q-koortsbesmetting, met hierbij speciale aandacht voor de risicogroepen zoals
zwangeren en mensen met een hartklepafwijking,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

OVERHEIDSVOORLICHTING

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN



480480

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8321586

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0371

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Vaccineren van geiten en schapen voor augustus 2010

Soort Motie

Datum 2010.01.27

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.27 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 047 4456

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4608

Stemming Datum Uitslag

2010.02.02 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, PVV, SP, VVD

tegen: CDA, CU, D66, PvdA, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat vaccinatie momenteel het meest effectieve middel is om de uitbraak van Q-koorts
in te perken;
constaterende, dat het huidige beleid er niet op is gericht om alle schapen en geiten in Nederland te
vaccineren tegen Q-koorts, maar dat het beleid zich slechts richt op een aantal categorieën dieren;
overwegende, dat hiermee nieuwe risico’s op verdere verspreiding van Q-koorts worden genomen;
overwegende, dat de ziekte een gevaar vormt voor de volksgezondheid en tevens de continuïteit in
de bedrijfsvoering van velen bedreigt;
verzoekt de regering alle schapen en geiten in Nederland te vaccineren voor augustus 2010;
verzoekt de regering tevens alles op alles te zetten om voldoende vaccins aan te kopen om dit
mogelijk te maken en de Kamer hierover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GEITEN

SCHAPEN

INENTINGEN



481480

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8321586

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0371

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Vaccineren van geiten en schapen voor augustus 2010

Soort Motie

Datum 2010.01.27

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.27 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 047 4456

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4608

Stemming Datum Uitslag

2010.02.02 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, PVV, SP, VVD

tegen: CDA, CU, D66, PvdA, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat vaccinatie momenteel het meest effectieve middel is om de uitbraak van Q-koorts
in te perken;
constaterende, dat het huidige beleid er niet op is gericht om alle schapen en geiten in Nederland te
vaccineren tegen Q-koorts, maar dat het beleid zich slechts richt op een aantal categorieën dieren;
overwegende, dat hiermee nieuwe risico’s op verdere verspreiding van Q-koorts worden genomen;
overwegende, dat de ziekte een gevaar vormt voor de volksgezondheid en tevens de continuïteit in
de bedrijfsvoering van velen bedreigt;
verzoekt de regering alle schapen en geiten in Nederland te vaccineren voor augustus 2010;
verzoekt de regering tevens alles op alles te zetten om voldoende vaccins aan te kopen om dit
mogelijk te maken en de Kamer hierover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GEITEN

SCHAPEN

INENTINGEN

481

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8321576

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0370

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Evaluatie van de implementatie van de aanbevelingen van de commissie-Wijffels

Soort Motie

Datum 2010.01.27

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.27 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 047 4455 4456

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4608

Stemming Datum Uitslag

2010.02.02 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er behoefte bestaat aan een onderzoek naar de relatie tussen de volksgezondheid
en de intensieve veehouderij;
overwegende, dat de commissie-Wijffels in haar rapport Toekomst van de veehouderij uit 2001
waardevolle aanbevelingen heeft gedaan voor de intensieve veehouderij in Nederland en dat het
kabinet dit rapport destijds omarmd heeft;
overwegende, dat niet helder is in hoeverre er gevolg is gegeven aan de aanbevelingen van de
commissie-Wijffels;
verzoekt de regering een evaluatie uit te voeren van de implementatie van de aanbevelingen van de
commissie-Wijffels tot nu toe,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

COMMISSIES VAN ADVIES



482482

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8321551

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0369

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Een fokverbod voor niet-gevaccineerde geiten en schapen

Soort Motie

Datum 2010.01.27

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.27 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 047 4455

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4608

Stemming Datum Uitslag

2010.02.02 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, PVV, SP

tegen: CDA, CU, D66, PvdA, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het niet tijdig afkondigen van een fokverbod in oktober 2009 ertoe heeft geleid dat de
Q-koortsbesmetting breed om zich heen heeft gegrepen;
overwegende, dat hierdoor dramatische maatregelen zijn ingesteld in de vorm van het massaal doden
van gezonde, drachtige geiten en gezonde bokken;
overwegende, dat herhaling van een dergelijk scenario onverantwoord zou zijn;
overwegende, dat het effect van vaccinatie als gevolg van deze ruimingen onzeker is;
verzoekt de regering een algeheel fokverbod af te kondigen voor niet- gevaccineerde geiten en schapen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEITEN

FOKKEN VAN DIEREN

VERBODEN



483482

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8321551

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0369

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Een fokverbod voor niet-gevaccineerde geiten en schapen

Soort Motie

Datum 2010.01.27

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.27 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 047 4455

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4608

Stemming Datum Uitslag

2010.02.02 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, PVV, SP

tegen: CDA, CU, D66, PvdA, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het niet tijdig afkondigen van een fokverbod in oktober 2009 ertoe heeft geleid dat de
Q-koortsbesmetting breed om zich heen heeft gegrepen;
overwegende, dat hierdoor dramatische maatregelen zijn ingesteld in de vorm van het massaal doden
van gezonde, drachtige geiten en gezonde bokken;
overwegende, dat herhaling van een dergelijk scenario onverantwoord zou zijn;
overwegende, dat het effect van vaccinatie als gevolg van deze ruimingen onzeker is;
verzoekt de regering een algeheel fokverbod af te kondigen voor niet- gevaccineerde geiten en schapen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEITEN

FOKKEN VAN DIEREN

VERBODEN

483

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8321535

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0368

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Geen massale doding van bokken

Soort Motie

Datum 2010.01.27

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.27 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 047 4455

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4608

Stemming Datum Uitslag

2010.02.02 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVDD, VVD

tegen: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV, SGP, SP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de regering heeft besloten tot het ruimen van bokken in het kader van de Q-
koorts;
overwegende, dat het CVI adviseert dat dit geen toegevoegde waarde heeft voor de volksgezondheid;
verzoekt de regering niet over te gaan tot massale doding van bokken,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

DIEREN

GEITEN



484484

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8321081

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0363

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Een parlementair onderzoek naar de Q-koorts

Soort Motie

Datum 2010.01.27

Indiener Naam Partij Functie

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.27 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 047 4453

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4608

Stemming Datum Uitslag

2010.02.02 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, SP, VVD

tegen: CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het parlement in de toekomst de aanpak en bestrijding van dierziekten beter wil
kunnen controleren, zodat zowel het ruimen van dieren als risicos voor de volksgezondheid zo veel
mogelijk kunnen worden beperkt;
overwegende’, dat de besluitvorming van de ministeries van LNV en VWS mede is gebaseerd op
adviezen van instanties die onder de verantwoordelijkheid van deze ministeries vallen, en dat
inmiddels duidelijk is dat deze adviezen onderlinge strijdigheid vertonen;
overwegende, dat het daarom nodig is dat de Tweede Kamer zich zonder tussenkomst van betrokken
bewindspersonen een diepgaand inzicht verwerft in de besluitvorming rond de aanpak en bestrijding
van Q-koorts sinds de uitbraak in 2005 tot heden;
spreekt uit dat er een parlementair onderzoek naar de Q-koorts dient plaats te vinden en verzoekt
het Presidium, voorstellen te doen over de opzet en de vorm van het onderzoek,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

DIEREN

GEITEN

REGERINGSBELEID

ENQUÊTECOMMISSIES



485484

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8321081

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0363

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Een parlementair onderzoek naar de Q-koorts

Soort Motie

Datum 2010.01.27

Indiener Naam Partij Functie

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.01.27 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 047 4453

2010.02.02 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 049 4608

Stemming Datum Uitslag

2010.02.02 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, SP, VVD

tegen: CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het parlement in de toekomst de aanpak en bestrijding van dierziekten beter wil
kunnen controleren, zodat zowel het ruimen van dieren als risicos voor de volksgezondheid zo veel
mogelijk kunnen worden beperkt;
overwegende’, dat de besluitvorming van de ministeries van LNV en VWS mede is gebaseerd op
adviezen van instanties die onder de verantwoordelijkheid van deze ministeries vallen, en dat
inmiddels duidelijk is dat deze adviezen onderlinge strijdigheid vertonen;
overwegende, dat het daarom nodig is dat de Tweede Kamer zich zonder tussenkomst van betrokken
bewindspersonen een diepgaand inzicht verwerft in de besluitvorming rond de aanpak en bestrijding
van Q-koorts sinds de uitbraak in 2005 tot heden;
spreekt uit dat er een parlementair onderzoek naar de Q-koorts dient plaats te vinden en verzoekt
het Presidium, voorstellen te doen over de opzet en de vorm van het onderzoek,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

DIEREN

GEITEN

REGERINGSBELEID

ENQUÊTECOMMISSIES

485

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8332001

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0147 XIV

32123 0136 XIV gewijzigd

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel De correspondentie tussen het kabinet en de Europese Commissie

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

L. Jacobi PvdA Lid Tweede Kamer

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

R. de Mos PVV Lid Tweede Kamer

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.02 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 049 4607

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Tweede Kamer om haar controlerende taak goed te kunnen vervullen volledig op de
hoogte moet zijn van de communicatie tussen het kabinet en de Europese Commissie;
overwegende, dat het wenselijk is, de Kamer zo vroeg en volledig mogelijk bij Europese besluitvorming
te betrekken;
verzoekt het kabinet de correspondentie van de Nederlandse regering aan de Europese  Commissie, over
de uitvoering van Europese regelgeving, voortaan in principe altijd ter beschikking aan de Tweede Kamer
te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EU

EUROPESE COMMISSIE

REGERINGSBELEID

INFORMATIEVOORZIENING

TWEEDE KAMER

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 21501 0955 02, reactie bewindspersoon



486486

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331943

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31532 0034

Titel Voedingsbeleid

Citeertitel Ketenafspraken om stunten met voedselproducten tegen te gaan

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

J.J. Atsma CDA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink CU Lid Tweede Kamer

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4722

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4789

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Aangehouden

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP

tegen: LVER, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Nota Duurzaam voedsel zich richt op het verduurzamen van de gehele keten
van producent tot consument;
overwegende, dat ketenpartijen gezamenlijk uitwerking geven aan convenanten zoals
Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten;
van mening, dat inkoop en verkoop onder de kostprijs op gespannen voet kan staan met het streven
om te komen tot een duurzamere voedselketen;
verzoekt de regering te bevorderen dat door ketenafspraken met onder meer supermarkten het
stunten met (verse) voedselproducten wordt tegengegaan en de Kamer over de mogelijkheden en
resultaten uiterlijk 1 september 2010 te rapporteren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VOEDSELVOORZIENING

VLEES

DETAILHANDEL

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0201, XIV, reactie bewindsman



487486

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331943

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31532 0034

Titel Voedingsbeleid

Citeertitel Ketenafspraken om stunten met voedselproducten tegen te gaan

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

J.J. Atsma CDA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink CU Lid Tweede Kamer

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4722

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4789

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Aangehouden

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP

tegen: LVER, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Nota Duurzaam voedsel zich richt op het verduurzamen van de gehele keten
van producent tot consument;
overwegende, dat ketenpartijen gezamenlijk uitwerking geven aan convenanten zoals
Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten;
van mening, dat inkoop en verkoop onder de kostprijs op gespannen voet kan staan met het streven
om te komen tot een duurzamere voedselketen;
verzoekt de regering te bevorderen dat door ketenafspraken met onder meer supermarkten het
stunten met (verse) voedselproducten wordt tegengegaan en de Kamer over de mogelijkheden en
resultaten uiterlijk 1 september 2010 te rapporteren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VOEDSELVOORZIENING

VLEES

DETAILHANDEL

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0201, XIV, reactie bewindsman

487

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331913

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31532 0032

Titel Voedingsbeleid

Citeertitel Ambities van de nota Duurzaam voedsel voorzien van concrete doelstellingen

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink CU Lid Tweede Kamer

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

J.J. Atsma CDA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4721

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4789

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, SGP, SP

tegen: PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Nota Duurzaam voedsel de uitwerking is van de visie van regering om
voedselconsumptie en -productie integraal duurzamer te maken en dat de centrale boodschap van de
nota is dat Nederland over 15 jaar koploper moet zijn op het gebied van duurzame voedselproductie;
constaterende, dat deze ambitie in de nota niet is vertaald in concrete en meetbare mijlpalen die
inzicht geven in de voortgang van de verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie;
verzoekt de regering de ambities in de nota te voorzien van concrete doelstellingen en afrekenbare
indicatoren met bijbehorende streefwaarden en deze binnen een halfjaar voor te leggen aan de
Kamer,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VOEDSELVOORZIENING

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0201 XIV, reactie minister



488488

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331897

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31532 0030

Titel Voedingsbeleid

Citeertitel Regionale voedselproductie en -voorziening

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4721

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4789

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVDD, SP

tegen: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de voedselproductie en -voorziening momenteel gericht is op de wereldmarkt;
overwegende, dat dit grote nadelen met zich meebrengt voor natuur, milieu, dier, consument en
producent, zowel hier als in ontwikkelingslanden;
van mening, dat een regionale voedselproductie, uitgaande van de driehoek Berlijn-Parijs-Londen, kan
bijdragen aan het creëren van een meer duurzame voedselvoorziening;
verzoekt de regering zich tot doel te stellen dat in 2020 de voedselproductie en -voorziening grotendeels
regionaal is georganiseerd,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VOEDSELVOORZIENING

MILIEUBEHEER

ONTWIKKELINGSLANDEN



489488

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331897

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31532 0030

Titel Voedingsbeleid

Citeertitel Regionale voedselproductie en -voorziening

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4721

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4789

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVDD, SP

tegen: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de voedselproductie en -voorziening momenteel gericht is op de wereldmarkt;
overwegende, dat dit grote nadelen met zich meebrengt voor natuur, milieu, dier, consument en
producent, zowel hier als in ontwikkelingslanden;
van mening, dat een regionale voedselproductie, uitgaande van de driehoek Berlijn-Parijs-Londen, kan
bijdragen aan het creëren van een meer duurzame voedselvoorziening;
verzoekt de regering zich tot doel te stellen dat in 2020 de voedselproductie en -voorziening grotendeels
regionaal is georganiseerd,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VOEDSELVOORZIENING

MILIEUBEHEER

ONTWIKKELINGSLANDEN

489

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331873

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31532 0029

Titel Voedingsbeleid

Citeertitel Een vleesloze dag in de restaurants van de Staten-Generaal

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4720

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4789

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD

tegen: CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat een dag zonder vlees goed is voor mens, dier, natuur en milieu;
van mening, dat volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld kunnen geven door te laten zien dat
een dag zonder vlees bijdraagt aan culinaire variatie en een gezond eetpatroon;
verzoekt het Presidium met een voorstel te komen voor een vleesloze dag in de restaurants van de
Staten-Generaal,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VLEES

TWEEDE KAMER

RESTAURANTS



490490

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331865

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31532 0028

Titel Voedingsbeleid

Citeertitel Een jaarlijkse afname van de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten met 10%

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4720

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4789

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVDD

tegen: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Nota Duurzaam voedsel een eiwittransitie bepleit maar dat hieraan geen
afrekenbare doelen gekoppeld zijn;
overwegende, dat een afname in de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten wenselijk is voor
mens, dier en natuur en milieu;
van mening, dat een jaarlijkse afname van 10% van de consumptie van dierlijke eiwitten in
Nederland bijdraagt aan het behalen van de ambitie om over 15 jaar mondiaal koploper te zijn in de
verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie;
verzoekt de regering zich tot doel te stellen dat de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten in
de komende 5 jaar jaarlijks met 10% afneemt en dit doel op te nemen in de uitvoering van de nota
Duurzaam voedsel,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VLEES

EIWITTEN

VOEDSELVOORZIENING



491490

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331865

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31532 0028

Titel Voedingsbeleid

Citeertitel Een jaarlijkse afname van de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten met 10%

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4720

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4789

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVDD

tegen: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Nota Duurzaam voedsel een eiwittransitie bepleit maar dat hieraan geen
afrekenbare doelen gekoppeld zijn;
overwegende, dat een afname in de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten wenselijk is voor
mens, dier en natuur en milieu;
van mening, dat een jaarlijkse afname van 10% van de consumptie van dierlijke eiwitten in
Nederland bijdraagt aan het behalen van de ambitie om over 15 jaar mondiaal koploper te zijn in de
verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie;
verzoekt de regering zich tot doel te stellen dat de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten in
de komende 5 jaar jaarlijks met 10% afneemt en dit doel op te nemen in de uitvoering van de nota
Duurzaam voedsel,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VLEES

EIWITTEN

VOEDSELVOORZIENING

491

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331854

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31532 0027

Titel Voedingsbeleid

Citeertitel Een campagne voor een wekelijkse dag zonder vlees of vis

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4720

2010.02.09 Ingetrokken Handelingen II 2009 - 2010 052 4789

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Ingetrokken

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat jarenlang met publiek geld campagnes zijn en worden gevoerd om de consumptie
van dierlijke eiwitten te bevorderen;
constaterende, dat wetenschappelijk onderzoek aangeeft dat de consumptie van dierlijke eiwitten
schadelijke effecten heeft op de biodiversiteit, het klimaat, de volksgezondheid, de
wereldvoedselverdeling, de wereldmineralenbalans, diergezondheid en dierenwelzijn;
constaterende, dat de regering van mening is dat vlees het meest milieubelastende onderdeel is van
ons voedselpakket;
overwegende, dat consumenten door de overheid niet of nauwelijks opmerkzaam worden gemaakt op
de neveneffecten van de consumptie van dierlijke eiwitten;
verzoekt de regering een campagne te starten om de voordelen te belichten van een wekelijkse dag
zonder vlees of vis,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VLEES

VISTEELT

MILIEUBEHEER

VOEDSELVOORZIENING



492492

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331311

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0382 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Staken inzet voor generieke toelating van de pulstechniek

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4726

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4790

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het Internation Council for the Exploration of the Sea (ICES) in haar beoordeling
van IMARES-onderzoek naar de effecten van pulsvisserij (opnieuw) zorgen heeft geuit over onder
meer beschadiging van en sterfte onder kabeljauw als gevolg van de elektrische pulsen, waarbij
verschillende experts vanwege de hoge vissterfte zelfs waarschuwen voor de introductie van de
pulsvisserij;
constaterende, dat ICES heeft vastgesteld dat er in elk geval nog geen conclusies kunnen worden
getrokken over de precieze impact van de pulsvisserij op het ecosysteem;
van mening, dat de effecten van de pulstechniek bekend moeten zijn voordat er sprake kan zijn van
een eventuele toelating van deze visserijvorm;
verzoekt de regering haar inzet voor generieke toelating van de pulstechniek in de Europese visserij
te staken zolang de effecten van deze visserijtechniek onduidelijk zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ZEEVISSERIJ

ELEKTRICITEIT

EU



493492

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331311

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0382 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Staken inzet voor generieke toelating van de pulstechniek

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4726

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4790

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het Internation Council for the Exploration of the Sea (ICES) in haar beoordeling
van IMARES-onderzoek naar de effecten van pulsvisserij (opnieuw) zorgen heeft geuit over onder
meer beschadiging van en sterfte onder kabeljauw als gevolg van de elektrische pulsen, waarbij
verschillende experts vanwege de hoge vissterfte zelfs waarschuwen voor de introductie van de
pulsvisserij;
constaterende, dat ICES heeft vastgesteld dat er in elk geval nog geen conclusies kunnen worden
getrokken over de precieze impact van de pulsvisserij op het ecosysteem;
van mening, dat de effecten van de pulstechniek bekend moeten zijn voordat er sprake kan zijn van
een eventuele toelating van deze visserijvorm;
verzoekt de regering haar inzet voor generieke toelating van de pulstechniek in de Europese visserij
te staken zolang de effecten van deze visserijtechniek onduidelijk zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ZEEVISSERIJ

ELEKTRICITEIT

EU

493

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8331294

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0381 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Het toepassen van het voorzorgbeginsel

Soort Motie

Datum 2010.02.03

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.03 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 050 4726

2010.02.09 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 052 4790

Stemming Datum Uitslag

2010.02.09 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat door een gebrek aan betrouwbare data over aanlandingen, bijvangsten en visserij-
inspanning de staat van 59% van visbestanden onbekend is en hierdoor voor 33 bestanden geen
wetenschappelijk advies beschikbaar is;
overwegende, dat de Europese Commissie erop wijst dat het probleem van onjuiste gegevens van de
visserijsector verergert en dat dit leidt tot slechte besluiten, povere instandhoudingssituaties en leeggeviste
bestanden;
overwegende, dat de jaarlijkse onderhandelingen in de Visserijraad hebben geleid tot vangstquota die
gemiddeld 48% hoger lagen dan in het kader van de voorzorgsaanpak duurzaam zou zijn geweest;
verzoekt de regering bij het vaststellen van vangstquota voor bestanden waarvoor geen wetenschappelijke
adviezen beschikbaar zijn, het voorzorgbeginsel toe te passen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ZEEVISSERIJ

VISQUOTA



494494

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8337281

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27428 0155

Titel Beleidsnota Biotechnologie

Citeertitel Voorkomen van grensoverschrijdende vervuiling met ggo's

Soort Motie

Datum 2010.02.09

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.09 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 052 4798

2010.02.16 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 055 4961

Stemming Datum Uitslag

2010.02.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, GL, PVDD, SGP, SP

tegen: CDA, D66, LVER, PvdA, PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Nederland in het kader van keuzevrijheid in Europa heeft voorgesteld de beslissing over
teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen over te laten aan de lidstaten zelf;
van mening, dat het belangrijk is dat lidstaten die geen teelt van gengewassen willen op hun grondgebied,
worden gevrijwaard van eventuele grensoverschrijdende vervuiling met ggo’s vanuit andere
(aangrenzende) lidstaten;
verzoekt de regering in de verdere uitwerking van het Nederlandse voorstel over toelating van de teelt van
gengewassen, het uitgangspunt te hanteren dat grensoverschrijdende vervuiling met ggo’s moet worden
voorkomen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GENTECHNOLOGIE

LANDBOUW

MILIEUBEHEER



495494

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8337281

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27428 0155

Titel Beleidsnota Biotechnologie

Citeertitel Voorkomen van grensoverschrijdende vervuiling met ggo's

Soort Motie

Datum 2010.02.09

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.09 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 052 4798

2010.02.16 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 055 4961

Stemming Datum Uitslag

2010.02.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, GL, PVDD, SGP, SP

tegen: CDA, D66, LVER, PvdA, PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Nederland in het kader van keuzevrijheid in Europa heeft voorgesteld de beslissing over
teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen over te laten aan de lidstaten zelf;
van mening, dat het belangrijk is dat lidstaten die geen teelt van gengewassen willen op hun grondgebied,
worden gevrijwaard van eventuele grensoverschrijdende vervuiling met ggo’s vanuit andere
(aangrenzende) lidstaten;
verzoekt de regering in de verdere uitwerking van het Nederlandse voorstel over toelating van de teelt van
gengewassen, het uitgangspunt te hanteren dat grensoverschrijdende vervuiling met ggo’s moet worden
voorkomen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GENTECHNOLOGIE

LANDBOUW

MILIEUBEHEER

495

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8347485

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31847 0020

Titel Onderzoek naar de besluitvorming rond de inval in Irak

Citeertitel Het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president

Soort Motie

Datum 2010.02.16

Indiener Naam Partij Functie

F. Halsema GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.C. Kant SP Lid Tweede Kamer

G. Wilders PVV Lid Tweede Kamer

A. Pechtold D66 Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.16 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 055 5041 5042

2010.02.16 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 055 5051 5052

Stemming Datum Uitslag

2010.02.16 Verworpen met hoofdelijke stemming

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, PVV, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak constateert dat de Kamer op
cruciale punten onjuist, onvolledig en selectief is geïnformeerd over de onderbouwing van de
beslissing om de inval in Irak politiek te steunen;
constaterende, dat juiste en volledige informatievoorziening cruciaal is voor het functioneren van de
parlementaire democratie;
van oordeel, dat het kabinet in het algemeen en de minister-president in het bijzonder hierover
onvoldoende verantwoording heeft afgelegd;
tevens overwegende, dat de minister-president zowel in ambt als in persoon hiervoor de primaire
politieke en ministeriële verantwoordelijkheid draagt;
zegt het vertrouwen op in de minister-president,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

IRAK

BELEIDSONDERZOEK

REGERINGSBELEID

MOTIES VAN WANTROUWEN

MINISTER-PRESIDENT

MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID

Informatie-
dossier

Onderzoek Commissie-Davids

Irak

Minister-president



496496

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8347407

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31847 0023

Titel Onderzoek naar de besluitvorming rond de inval in Irak

Citeertitel Een parlementaire enquête

Soort Motie

Datum 2010.02.16

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.C. Kant SP Lid Tweede Kamer

F. Halsema GL Lid Tweede Kamer

A. Pechtold D66 Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.16 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 055 5049

2010.02.16 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 055 5052

Stemming Datum Uitslag

2010.02.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
besluit een parlementaire enquête te houden naar de besluitvorming inzake de door de Nederlandse
regering verleende politieke steun aan de inval in Irak in het jaar 2003,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

IRAK

MILITAIRE INTERVENTIES

REGERINGSBELEID

BELEIDSONDERZOEK

ENQUÊTERECHT PARLEMENT

Informatie-
dossier

Onderzoek Commissie-Davids

Irak



497496

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8347407

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31847 0023

Titel Onderzoek naar de besluitvorming rond de inval in Irak

Citeertitel Een parlementaire enquête

Soort Motie

Datum 2010.02.16

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.C. Kant SP Lid Tweede Kamer

F. Halsema GL Lid Tweede Kamer

A. Pechtold D66 Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.16 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 055 5049

2010.02.16 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 055 5052

Stemming Datum Uitslag

2010.02.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
besluit een parlementaire enquête te houden naar de besluitvorming inzake de door de Nederlandse
regering verleende politieke steun aan de inval in Irak in het jaar 2003,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

IRAK

MILITAIRE INTERVENTIES

REGERINGSBELEID

BELEIDSONDERZOEK

ENQUÊTERECHT PARLEMENT

Informatie-
dossier

Onderzoek Commissie-Davids

Irak

497

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8354204

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0377

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Niet meer ruimen van schijndrachtige melkgeiten- en schapen

Soort Motie

Datum 2010.02.18

Indiener Naam Partij Functie

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.J. Ormel CDA Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

E.A. Cramer CU Lid Tweede Kamer

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.02.18 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 057 5214

2010.02.18 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 057 5251

Stemming Datum Uitslag

2010.02.18 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SGP, VVD

tegen: PvdA, SP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat zowel in de eerste ruimingsronde ter bestrijding van de Q-koorts als in de
controleronde schijndrachtige melkgeiten en -schapen worden geruimd;
overwegende, dat met name in een verdergevorderd stadium van de dracht het onderscheid tussen
dracht en schijndracht goed te maken is;
overwegende, dat in de literatuur de aanwezigheid van steriel vruchtwater een kenmerk van
schijndracht genoemd wordt;
overwegende, dat veterinair deskundigen aangeven dat bij schijndracht geen vruchtvliezen en geen
vrucht aanwezig zijn en de kans op vermeerdering van de Q-koortsbacterie daarom zeer klein is;
van mening, dat de risico's van het niet ruimen van schijndrachtige melkgeiten en -schapen voor de
volksgezondheid zeer beperkt en daarom aanvaardbaar zijn;
verzoekt de regering per direct geen schijndrachtige melkgeiten- en schapen meer te ruimen, tenzij
op grond van een gedegen risicoanalyse van RIVM/CVI blijkt dat met het niet-ruimen van deze niet-
drachtige dieren onaanvaardbare risico's genomen worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

SCHAPEN

GEITEN



498498

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8376030

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29684 0080

Titel Waddenzeebeleid

Citeertitel Intrekken van de subsidie voor de reststoffenenergiecentrale in Harlingen

Soort Motie

Datum 2010.03.09

Indiener Naam Partij Functie

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.09 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 060 5367

2010.03.09 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 060 5370

Stemming Datum Uitslag

2010.03.09 Aangehouden

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Raad van State de milieuvergunning voor de Reststoffenenergiecentrale in
Harlingen vernietigd heeft;
overwegende, dat in Nederland nu al een overcapaciteit aan afvalverbranding bestaat en dat dit leidt
tot hevige concurrentie tussen afvalverbrandingsinstallaties, waardoor de markt voor afvalrecycling
onder druk staat en er onnodig met afval gesleept wordt;
overwegende, dat de minister van VROM eind vorig jaar een convenant met de branchevereniging
voor afvalverbranders heeft afgesloten, waarin is afgesproken dat er tot 2020 geen uitbreiding van de
verbrandingscapaciteit zal plaatsvinden, maar dat de REC in Harlingen destijds helaas uitgezonderd
bleef van het moratorium;
overwegende, dat de regering subsidie heeft verstrekt voor de bouw van de
Reststoffenenergiecentrale;
verzoekt de regering per direct de subsidie voor de Reststoffenenergiecentrale in Harlingen in te
trekken;
verzoekt de regering in gesprek te treden met de provincie Friesland en opnieuw in gesprek te treden
met de afvalbranche, teneinde de bouw van de Reststoffenenergiecentrale in Harlingen definitief te
annuleren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

FRIESLAND

AFVALVERBRANDING

AFVALVERWERKINGSINSTALLATIES



499498

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8376030

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29684 0080

Titel Waddenzeebeleid

Citeertitel Intrekken van de subsidie voor de reststoffenenergiecentrale in Harlingen

Soort Motie

Datum 2010.03.09

Indiener Naam Partij Functie

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.09 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 060 5367

2010.03.09 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 060 5370

Stemming Datum Uitslag

2010.03.09 Aangehouden

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Raad van State de milieuvergunning voor de Reststoffenenergiecentrale in
Harlingen vernietigd heeft;
overwegende, dat in Nederland nu al een overcapaciteit aan afvalverbranding bestaat en dat dit leidt
tot hevige concurrentie tussen afvalverbrandingsinstallaties, waardoor de markt voor afvalrecycling
onder druk staat en er onnodig met afval gesleept wordt;
overwegende, dat de minister van VROM eind vorig jaar een convenant met de branchevereniging
voor afvalverbranders heeft afgesloten, waarin is afgesproken dat er tot 2020 geen uitbreiding van de
verbrandingscapaciteit zal plaatsvinden, maar dat de REC in Harlingen destijds helaas uitgezonderd
bleef van het moratorium;
overwegende, dat de regering subsidie heeft verstrekt voor de bouw van de
Reststoffenenergiecentrale;
verzoekt de regering per direct de subsidie voor de Reststoffenenergiecentrale in Harlingen in te
trekken;
verzoekt de regering in gesprek te treden met de provincie Friesland en opnieuw in gesprek te treden
met de afvalbranche, teneinde de bouw van de Reststoffenenergiecentrale in Harlingen definitief te
annuleren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

FRIESLAND

AFVALVERBRANDING

AFVALVERWERKINGSINSTALLATIES

499

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8380549

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0168 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Niet toegeven aan het verzoek om de olifant te "downlisten"

Soort Motie

Datum 2010.03.10

Indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

L. Jacobi PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 061 5421

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5482

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterend, dat de olifantenpopulatie nog steeds onder druk staat;
verzoekt de regering,
- haar rug recht te houden bij de aanstaande Cites-conferentie, en dus niet toe te geven aan het
verzoek van Tanzania en Zambia om de olifant te "downlisten";
- ook niet toe te geven aan het verzoek van deze landen om hun voorraden ivoor te verkopen;
- en voorstellen voor verkoop en handel niet meer ter discussie te brengen voordat het in 2008
afgesproken negenjarig moratorium verstreken is,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BESCHERMDE DIERSOORTEN

INTERNATIONALE HANDEL

HANDELSBELEMMERINGEN

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0179 XIV, reactie minister



500500

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8380543

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0167 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Verlengen van het moratorium op de handel in ivoor

Soort Motie

Datum 2010.03.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 061 5420

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5482

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP

tegen: CDA, LVER, PvdA, PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat voor de komende Cites-conferentie Kenia en Mali een voorstel hebben gedaan om
het negenjarig moratorium op de legale verkoop van ivoor te verlengen naar twintig jaar;
overwegende, dat de illegale handel in ivoor en de stroperij in Afrika de afgelopen jaren is
toegenomen en dat het sterke vermoeden bestaat dat dit verband houdt met de verkoop van legale
partijen;
verzoekt de regering steun te verlenen aan het voorstel om het moratorium op de handel in ivoor te
verlengen naar twintig jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BESCHERMDE DIERSOORTEN

INTERNATIONALE HANDEL

HANDELSBELEMMERINGEN



501500

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8380543

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0167 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Verlengen van het moratorium op de handel in ivoor

Soort Motie

Datum 2010.03.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 061 5420

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5482

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP

tegen: CDA, LVER, PvdA, PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat voor de komende Cites-conferentie Kenia en Mali een voorstel hebben gedaan om
het negenjarig moratorium op de legale verkoop van ivoor te verlengen naar twintig jaar;
overwegende, dat de illegale handel in ivoor en de stroperij in Afrika de afgelopen jaren is
toegenomen en dat het sterke vermoeden bestaat dat dit verband houdt met de verkoop van legale
partijen;
verzoekt de regering steun te verlenen aan het voorstel om het moratorium op de handel in ivoor te
verlengen naar twintig jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BESCHERMDE DIERSOORTEN

INTERNATIONALE HANDEL

HANDELSBELEMMERINGEN

501

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8380530

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0166 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Een verbod op de commerciële jacht op de ijsbeer

Soort Motie

Datum 2010.03.10

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

L. Jacobi PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 061 5420

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5482

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

tegen: CDA

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de habitat van de ijsbeer ten gevolge van klimaatverandering ernstig wordt
bedreigd;
overwegende, dat de commerciële jacht een verdere druk legt op het voortbestaan van de ijsbeer;
constaterende, dat de ijsbeer op grond van het voorzorgsbeginsel van resolutie 9.24 in aanmerking
komt voor plaatsing op Appendix I van Cites, waarmee commerciële jacht op deze soort verboden
wordt;
verzoekt de regering zich sterk te maken voor een verbod op de commerciële jacht op de ijsbeer
middels plaatsing op Appendix I van Cites,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

KLIMAATVERANDERING

NOORDPOOLGEBIED

DIEREN

WILD

JACHT

VERBODEN

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0179 XIV, reactie minister



502502

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8380505

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0163 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Strafbaarstelling van de internethandel in bedreigde diersoorten

Soort Motie

Datum 2010.03.10

Indiener Naam Partij Functie

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

L. Jacobi PvdA Lid Tweede Kamer

D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 061 5419

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5482

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het in Nederland niet strafbaar is om bedreigde dieren, die een beschermingsstatus
hebben op basis van het Cites-Verdrag, op internet te koop aan te bieden;
overwegende, dat internethandel in bedreigde diersoorten in Nederland veelvuldig voorkomt;
verzoekt de regering om zich ervoor in te spannen dat het Cites-Verdrag aangepast wordt, teneinde de
internethandel in bedreigde diersoorten strafbaar te stellen;
en verzoekt de regering de internethandel in bedreigde diersoorten nu al strafbaar te stellen in Nederland,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENHANDEL

BESCHERMDE DIERSOORTEN

INTERNET

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0179 XIV, reactie minister



503502

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8380505

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0163 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Strafbaarstelling van de internethandel in bedreigde diersoorten

Soort Motie

Datum 2010.03.10

Indiener Naam Partij Functie

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

L. Jacobi PvdA Lid Tweede Kamer

D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 061 5419

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5482

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het in Nederland niet strafbaar is om bedreigde dieren, die een beschermingsstatus
hebben op basis van het Cites-Verdrag, op internet te koop aan te bieden;
overwegende, dat internethandel in bedreigde diersoorten in Nederland veelvuldig voorkomt;
verzoekt de regering om zich ervoor in te spannen dat het Cites-Verdrag aangepast wordt, teneinde de
internethandel in bedreigde diersoorten strafbaar te stellen;
en verzoekt de regering de internethandel in bedreigde diersoorten nu al strafbaar te stellen in Nederland,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENHANDEL

BESCHERMDE DIERSOORTEN

INTERNET

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 32123 0179 XIV, reactie minister

503

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8386495

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0172 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Inzichtelijk maken van de uitgaven voor externe overheidscommunicatie

Soort Motie

Datum 2010.03.11

Indiener Naam Partij Functie

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

K. van Velzen SP Lid Tweede Kamer

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 062 5461

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5483

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat niet alle huidige departementale begrotingen inzicht geven in de uitgaven voor
externe communicatie;
verzoekt de regering in het vervolg de uitgaven voor externe overheidscommunicatie afzonderlijk
inzichtelijk te maken per begrotingshoofdstuk, startende bij de Voorjaarsnota 2010, dan wel de
verantwoordingsstukken over 2009,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MINISTERIES

RIJKSBEGROTINGEN

OVERHEIDSVOORLICHTING



504504

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8381542

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0327 08

Titel Milieuraad

Citeertitel Het hoogst mogelijke ambitieniveau voor biodiversiteit

Soort Motie

Datum 2010.03.11

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 062 5478

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5484

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat biodiversiteit geldt als kritisch natuurlijk kapitaal omdat het van onvervangbare
waarde is voor het leven op aarde;
overwegende, dat het verlies aan biodiversiteit nauw samenhangt met klimaatverandering en dat dit
door de gezamenlijke planbureaus is aangemerkt als veruit het belangrijkste duurzaamheidsprobleem
van onze tijd;
overwegende, dat het doel om het biodiversiteitsverlies in 2010 te stoppen niet wordt gehaald en dat als
gevolg daarvan veel ecosystemen het "point of no return" gaan bereiken of zelfs al hebben bereikt;
overwegende, dat het verlies aan biodiversiteit Europa jaarlijks 50 mld. kost;
van mening, dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de noodzaak en de wil om de nu nog
resterende biodiversiteit te behouden en te versterken voor de toekomst;
verzoekt de regering zich krachtig en zonder voorbehoud uit te spreken voor het hoogst mogelijke
ambitieniveau bij de onderhandelingen over een nieuw Europees biodiversiteitsdoel voor 2020 en een
lange termijnvisie voor 2050,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BIODIVERSITEIT



505504

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8381542

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0327 08

Titel Milieuraad

Citeertitel Het hoogst mogelijke ambitieniveau voor biodiversiteit

Soort Motie

Datum 2010.03.11

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.11 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 062 5478

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5484

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat biodiversiteit geldt als kritisch natuurlijk kapitaal omdat het van onvervangbare
waarde is voor het leven op aarde;
overwegende, dat het verlies aan biodiversiteit nauw samenhangt met klimaatverandering en dat dit
door de gezamenlijke planbureaus is aangemerkt als veruit het belangrijkste duurzaamheidsprobleem
van onze tijd;
overwegende, dat het doel om het biodiversiteitsverlies in 2010 te stoppen niet wordt gehaald en dat als
gevolg daarvan veel ecosystemen het "point of no return" gaan bereiken of zelfs al hebben bereikt;
overwegende, dat het verlies aan biodiversiteit Europa jaarlijks 50 mld. kost;
van mening, dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de noodzaak en de wil om de nu nog
resterende biodiversiteit te behouden en te versterken voor de toekomst;
verzoekt de regering zich krachtig en zonder voorbehoud uit te spreken voor het hoogst mogelijke
ambitieniveau bij de onderhandelingen over een nieuw Europees biodiversiteitsdoel voor 2020 en een
lange termijnvisie voor 2050,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BIODIVERSITEIT

505

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8381527

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0170 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Betreuren van het optreden van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Soort Motie

Datum 2010.03.11

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

B. van der Ham D66 Lid Tweede Kamer

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

K. van Velzen SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.10 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 062 5460

2010.03.11 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 062 5483

Stemming Datum Uitslag

2010.03.11 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SP, VVD

tegen: CDA, CU, SGP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met het uitgeven van de
glossy ‘Gerda’ de bewindspersoon en niet het ministerie centraal heeft gesteld in haar communicatie;
voorts overwegende, dat hiermee sprake is van imagebuilding zoals expliciet is uitgesloten binnen de
voorschriften zoals opgesteld door het ministerie van Algemene Zaken;
constaterende, dat zowel de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als de minister-president
toegeeft dat de glossy ‘Gerda’ in strijd is met de regels van overheidscommunicatie;
spreekt uit dat zij het optreden van de minister betreurt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DEMISSIONAIRE MINISTERS

MINISTERIE VAN LANDBOUW NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

OVERHEIDSVOORLICHTING

TIJDSCHRIFTEN

MOTIES VAN TREURNIS



506506

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8417628

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000S

32254 000S

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel E, nummer 2 (verbreding A1, A6 en
A9)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 928

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de keus voor de verbreding van de A1, de A6 en de A9 als alternatief voor een
directe verbindingsweg tussen de A6 en de A9 weliswaar de natuur spaart, maar een flinke hypotheek
legt op de leefomgeving van de omwonenden van de bestaande wegen;
overwegende, dat het richting die omwonenden niet past via de Crisis- en herstelwet uitvoering van
deze wegverbreding te forceren, onder meer door de rechtsbescherming van hen in te perken;
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel E, nummer 2,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

WEGEN

MILIEUBEHEER



507506

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8417628

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000S

32254 000S

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel E, nummer 2 (verbreding A1, A6 en
A9)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 928

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de keus voor de verbreding van de A1, de A6 en de A9 als alternatief voor een
directe verbindingsweg tussen de A6 en de A9 weliswaar de natuur spaart, maar een flinke hypotheek
legt op de leefomgeving van de omwonenden van de bestaande wegen;
overwegende, dat het richting die omwonenden niet past via de Crisis- en herstelwet uitvoering van
deze wegverbreding te forceren, onder meer door de rechtsbescherming van hen in te perken;
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel E, nummer 2,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

WEGEN

MILIEUBEHEER

507

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8417584

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000T

32254 000T

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het toepassen van de door de commissie-Elverding geschetste uitgangspunten bij
projecten onder de Crisis- en herstelwet

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 936 937

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SGP

tegen: CDA, CU, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Crisis en Herstelwet tot doel heeft het versneld besluiten over en uitvoering
geven aan infrastructuurprojecten,
voorts overwegende, dat ten aanzien van versnelling de Commissie Elverding heeft geadviseerd een
verkenningsfase met alternatievenonderzoek, met inbegrip van participatie, in te lassen, welk advies
door de regering en het parlement is overgenomen,
constaterende, dat de Rijksoverheid bij vele projecten medefinancier is, en dat niettemin bij een
aantal van de voorgestelde projecten de hiervoor geschetste procedure niet is gevolgd,
verzoekt de regering bij de voorgestelde projecten, alsook bij projecten die later aan de lijst
toegevoegd worden, de door de Cie Elverding geschetste uitgangspunten toe te passen en daarover
de Kamer te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

RECESSIE

RUIMTELIJKE ORDENING



508508

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8417556

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000U

32254 000U

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het schrappen van de Buitenring Parkstad en pas weer opvoeren dan nadat er breed
overleg heeft plaatsgevonden en alternatieven onderzocht en gewogen zijn

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 937

2010.03.16 Ingetrokken Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Ingetrokken

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het voor de uitvoering van projecten die genoemd staan in de Crisis- en herstelwet
van belang is dat er een verkenningsfase met alternatievenonderzoek, met inbegrip van participatie,
heeft plaatsgevonden,
constaterende, dat de Buitenring Parkstad in eerste instantie niet opgevoerd als project in Bijlage 2,
en dat de weerstand van zowel milieuorganisaties als van burgers en gemeentebesturen tegen dit
project buitengewoon groot is,
verzoekt de regering om na overleg met de provincie Limburg dit project van de lijst te schrappen en
pas weer op te voeren, wanneer er breed overleg plaatsgevonden heeft en alternatieven onderzocht
en afgewogen zijn.
en gaat over tot de orde van de dag

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

LIMBURG

RUIMTELIJKE ORDENING



509508

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8417556

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000U

32254 000U

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het schrappen van de Buitenring Parkstad en pas weer opvoeren dan nadat er breed
overleg heeft plaatsgevonden en alternatieven onderzocht en gewogen zijn

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 937

2010.03.16 Ingetrokken Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Ingetrokken

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het voor de uitvoering van projecten die genoemd staan in de Crisis- en herstelwet
van belang is dat er een verkenningsfase met alternatievenonderzoek, met inbegrip van participatie,
heeft plaatsgevonden,
constaterende, dat de Buitenring Parkstad in eerste instantie niet opgevoerd als project in Bijlage 2,
en dat de weerstand van zowel milieuorganisaties als van burgers en gemeentebesturen tegen dit
project buitengewoon groot is,
verzoekt de regering om na overleg met de provincie Limburg dit project van de lijst te schrappen en
pas weer op te voeren, wanneer er breed overleg plaatsgevonden heeft en alternatieven onderzocht
en afgewogen zijn.
en gaat over tot de orde van de dag

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

LIMBURG

RUIMTELIJKE ORDENING

509

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8417532

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000V

32254 000V

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de
Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het informeren over de stand van zaken van de projecten bij de indiening van de
Voorjaarsnota 2011

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 935 936

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SGP, SP

tegen: VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat van een aantal projecten op de lijst van projecten onder de Crisis en Herstelwet,
onduidelijk is of snelle realisatie kan plaatsvinden, mede omdat de financiering van deze projecten door
veranderingen in de markt waarschijnlijk niet gewaarborgd is,
voorts overwegende, dat het voor alle betrokkenen essentieel is dat projecten niet jarenlang op de lijst
blijven staan zonder dat daadwerkelijk tot uitvoering wordt overgegaan,
verzoekt de regering om de Kamer bij de indiening van de Voorjaarsnota 2011 te informeren over de
voortgang met betrekking tot de realisatie van de op de lijst voorkomende projecten, en daarbij te aan te
geven welke projecten van de lijst zullen worden afgevoerd omdat zij niet meer aan de selectiecriteria
voldoen,
en gaat over tot de orde van de dag

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

RUIMTELIJKE ORDENING

RECESSIE



510510

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8417467

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000W

32254 000W

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel De verruiming van de fiscale aftrekregeling

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 935

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SGP

tegen: CDA, CU, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de omvangrijke werkloosheid in de bouwsector vooral veroorzaakt wordt door
vraaguitval en een duurzame crisisaanpak daarom gericht moet zijn op maatregelen die de vraag in
de bouw stimuleren,
voorts overwegende, dat substantiële besparingen in het energiegebruik kunnen worden bereikt door
bouwtechnische verbeteringen aan de bestaande woningvoorraad, gericht op het verwerven van
Energielabel B,
constaterende, dat voor het omstreden windmolenpark in Urk 800 miljoen gereserveerd is,
verzoekt de regering de fiscale aftrekregeling voor energiebesparende bouwtechnische verbeteringen
aan de bestaande woningvoorraad substantieel te verruimen en de voor het windmolenpark in Urk
gereserveerde middelen daarvoor als dekking aan te wenden,
en gaat over tot de orde van de dag

Trefwoord(en) Trefwoord

RECESSIE

WINDENERGIE

NOORD-HOLLAND

INFRASTRUCTUUR

WERKLOOSHEID

BOUWNIJVERHEID



511510

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8417467

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000W

32254 000W

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel De verruiming van de fiscale aftrekregeling

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 935

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SGP

tegen: CDA, CU, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de omvangrijke werkloosheid in de bouwsector vooral veroorzaakt wordt door
vraaguitval en een duurzame crisisaanpak daarom gericht moet zijn op maatregelen die de vraag in
de bouw stimuleren,
voorts overwegende, dat substantiële besparingen in het energiegebruik kunnen worden bereikt door
bouwtechnische verbeteringen aan de bestaande woningvoorraad, gericht op het verwerven van
Energielabel B,
constaterende, dat voor het omstreden windmolenpark in Urk 800 miljoen gereserveerd is,
verzoekt de regering de fiscale aftrekregeling voor energiebesparende bouwtechnische verbeteringen
aan de bestaande woningvoorraad substantieel te verruimen en de voor het windmolenpark in Urk
gereserveerde middelen daarvoor als dekking aan te wenden,
en gaat over tot de orde van de dag

Trefwoord(en) Trefwoord

RECESSIE

WINDENERGIE

NOORD-HOLLAND

INFRASTRUCTUUR

WERKLOOSHEID

BOUWNIJVERHEID

511

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8417388

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000X

32254 000X

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de
Crisis- en herstelwet

Citeertitel De toegezegde novelle betreffende de onteigening

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 984

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
kennis genomen hebbende van de toezegging van de regering een novelle te zullen indienen voor de
gevraagde wetswijziging betreffende de onteigening,
overwegende, dat het staande praktijk is dat de behandeling van een wetsvoorstel dat door middel van een
novelle zal worden aangepast wordt geschorst tot de novelle door de Tweede Kamer is aanvaard,
overwegende, dat deze praktijk is erkend in het staatsrecht,
overwegende, dat deze praktijk, «het indienen van een novelle betekent dat de behandeling van het
wetsvoorstel [...] wordt aangehouden» nog zeer recentelijk bij brief van 4 december 2009 (wetsvoorstel 30
693) door de regering erkend wordt,
verzoekt de regering in dat licht de toegezegde novelle zo spoedig mogelijk aanhangig te maken bij de
Tweede Kamer en ook anderszins te bevorderen dat deze op zo kort mogelijke termijn in de Eerste Kamer
kan worden ingediend,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

WETGEVINGSPROCEDURE

NOVELLES

ONTEIGENING

RUIMTELIJKE ORDENING

INFRASTRUCTUUR



512512

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414732

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000R

32254 000R

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel A, nummer 19 (blauwe bypass)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

M.H.A. Strik GL Lid Eerste Kamer

B. Böhler GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 928 929

2010.03.16 Stem-
verklaring

Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de bevaarbare hoogwatergeul (blauwe bypass) uit het
integrale gebiedsontwikkelingsplan IJsseldelta-Zuid bij Kampen
omstreden is, omdat de veiligheid van Kampen in het geding is bij een
dijkdoorbraak, daar Kampen door de dijken langs de hoogwatergeul van
alle kanten omgeven wordt door water en de oppervlakte van Kampenstad
aanzienlijk verkleind waardoor de stad komt te liggen in een
«badkuip», die bij een dijkdoorbraak snel vol loopt,
constaterende, dat pas op zijn vroegst in 2015 duidelijkheid ontstaat over
het waterpeil van het IJsselmeer, namelijk bij het vaststellen van nieuwe
dijknormen, en dit project dus geen spoedeisend karakter heeft;
overwegende, dat er lokaal bovendien veel verzet bestaat tegen de aanleg
van de hoogwatergeul door het Zwartedijkgebied, een kwetsbaar cultuurhistorisch
landschap, waar bovendien 1300 woningen gepland zijn;
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
A, nummer 19,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

OVERHEIDSBEMOEIENIS

WATERWEGEN



513512

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414732

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000R

32254 000R

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel A, nummer 19 (blauwe bypass)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

M.H.A. Strik GL Lid Eerste Kamer

B. Böhler GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 928 929

2010.03.16 Stem-
verklaring

Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de bevaarbare hoogwatergeul (blauwe bypass) uit het
integrale gebiedsontwikkelingsplan IJsseldelta-Zuid bij Kampen
omstreden is, omdat de veiligheid van Kampen in het geding is bij een
dijkdoorbraak, daar Kampen door de dijken langs de hoogwatergeul van
alle kanten omgeven wordt door water en de oppervlakte van Kampenstad
aanzienlijk verkleind waardoor de stad komt te liggen in een
«badkuip», die bij een dijkdoorbraak snel vol loopt,
constaterende, dat pas op zijn vroegst in 2015 duidelijkheid ontstaat over
het waterpeil van het IJsselmeer, namelijk bij het vaststellen van nieuwe
dijknormen, en dit project dus geen spoedeisend karakter heeft;
overwegende, dat er lokaal bovendien veel verzet bestaat tegen de aanleg
van de hoogwatergeul door het Zwartedijkgebied, een kwetsbaar cultuurhistorisch
landschap, waar bovendien 1300 woningen gepland zijn;
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
A, nummer 19,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

OVERHEIDSBEMOEIENIS

WATERWEGEN

513

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414710

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000Q

32254 000Q

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de
Crisis- en herstelwet

Citeertitel Niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel E, nummer 12 (Parkstad Limburg)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

M.H.A. Strik GL Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 929

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, SGP, VVD

Tekst De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Buitenring Parkstad, een snelweg door de prachtige
landschappen van de oostelijke mijnstreek in Zuid-Limburg, lokaal veel
verzet oproept;

overwegende, dat er veel discussie is of het aanleggen van snelwegen
een geschikt antwoord is op de bevolkingskrimp, die nergens in Nederland
zo fors is als in de regio Parkstad Limburg;

verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
E, nummer 12,

en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

WEGEN

LIMBURG

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

OVERHEIDSBEMOEIENIS



514514

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414695

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000P

32254 000P

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel E, nummer 5 (A4 Midden-Delfland)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 928

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het besluitvormingsproces rond het al dan niet
aanleggen van de A4 Midden Delfland weliswaar al enige decennia duurt,
maar dat met name de overheid zelf zich vooralsnog weinig besluitvorming
toonde;
overwegende, dat een dergelijk omstreden historisch besluit waarbij
decentrale overheden bovendien stellen dat het convenant over inpassing
met voeten wordt getreden, niet genomen kan worden door een demissionair
kabinet op basis van een ternauwernood niet controversieel
verklaarde crisiswet;
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
E, nummer 5,

en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

RECESSIE

WEGEN

ZUID-HOLLAND

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414659



515514

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414695

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000P

32254 000P

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel E, nummer 5 (A4 Midden-Delfland)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 928

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het besluitvormingsproces rond het al dan niet
aanleggen van de A4 Midden Delfland weliswaar al enige decennia duurt,
maar dat met name de overheid zelf zich vooralsnog weinig besluitvorming
toonde;
overwegende, dat een dergelijk omstreden historisch besluit waarbij
decentrale overheden bovendien stellen dat het convenant over inpassing
met voeten wordt getreden, niet genomen kan worden door een demissionair
kabinet op basis van een ternauwernood niet controversieel
verklaarde crisiswet;
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
E, nummer 5,

en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

RECESSIE

WEGEN

ZUID-HOLLAND

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414659

515

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000O

32254 000O

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel D, nummer 3 (Vliegveld Eindhoven)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 927

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat op basis van de prognoses die de heer Alders maakte
over de groei in de luchtvaartsector niet te verwachten valt dat Schiphol
voor 2017 (en waarschijnlijk nog veel later) tegen de grenzen van haar
milieuruimte aanloopt en moet omzien naar uitplaatsing van vluchten
naar bijvoorbeeld een toekomstig vliegveld Eindhoven;
overwegende, dat in dat licht bezien onduidelijk is hoe de capaciteitsuitbreiding
van vliegveld Eindhoven een bijdrage zou leveren aan economische
herstel, nog los met de strijdigheid met de duurzaamheidsdoelstelling
van dit (demissionaire) kabinet;
overwegende, dat het opnemen van de verruiming van de gebruiksmogelijkheden
van vliegveld Eindhoven in de Crisis- en herstelwet de
gesprekken die de heer Alders nu voert met omwonenden van de luchthaven
dwarsboomt en frustreert;
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
D, nummer 3, en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

SCHIPHOL

LUCHTHAVENS

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

OVERHEIDSINSTELLINGEN

RECESSIE



516516

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414616

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000N

32254 000N

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de
Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel D, nummer 2 (Vliegveld Lelystad)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 927

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat op basis van de prognoses die de heer Alders maakte
over de groei in de luchtvaartsector niet te verwachten valt dat Schiphol
voor 2017 (en waarschijnlijk nog veel later) tegen de grenzen van haar
milieuruimte aanloopt en moet omzien naar uitplaatsing van vluchten
naar bijvoorbeeld een toekomstig vliegveld Lelystad;
constaterende, dat de minister van Verkeer en Waterstaat op 6 oktober
2009 per brief liet weten dat Amsterdam Airport Schiphol, eigenaar van
vliegveld Lelystad, voorlopig niet zal investeren in een baanverlenging op
vliegveld Lelystad;
overwegende, dat in dat licht bezien niet duidelijk is hoe dit project een
bijdrage kan leveren aan economisch herstel, nog los van de strijdigheid
met de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet;
overwegende, dat het opnemen van de verruiming van de gebruiksmogelijkheden
van vliegveld Lelystad in de Crisis- en herstelwet de gesprekken
die de heer Alders nu voert met omwonenden van de luchthaven dwarsboomt
en frustreert;
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
D, nummer 2,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

SCHIPHOL

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

OVERHEIDSBEMOEIENIS

LUCHTVAART



517516

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414616

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000N

32254 000N

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de
Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel D, nummer 2 (Vliegveld Lelystad)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 927

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat op basis van de prognoses die de heer Alders maakte
over de groei in de luchtvaartsector niet te verwachten valt dat Schiphol
voor 2017 (en waarschijnlijk nog veel later) tegen de grenzen van haar
milieuruimte aanloopt en moet omzien naar uitplaatsing van vluchten
naar bijvoorbeeld een toekomstig vliegveld Lelystad;
constaterende, dat de minister van Verkeer en Waterstaat op 6 oktober
2009 per brief liet weten dat Amsterdam Airport Schiphol, eigenaar van
vliegveld Lelystad, voorlopig niet zal investeren in een baanverlenging op
vliegveld Lelystad;
overwegende, dat in dat licht bezien niet duidelijk is hoe dit project een
bijdrage kan leveren aan economisch herstel, nog los van de strijdigheid
met de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet;
overwegende, dat het opnemen van de verruiming van de gebruiksmogelijkheden
van vliegveld Lelystad in de Crisis- en herstelwet de gesprekken
die de heer Alders nu voert met omwonenden van de luchthaven dwarsboomt
en frustreert;
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
D, nummer 2,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

SCHIPHOL

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

OVERHEIDSBEMOEIENIS

LUCHTVAART

517

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414608

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000Z

32254 000Z

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel De bundeling van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden en over onderdelen van de
wet die op stikstofsaldering zijn gericht

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

T.M. Slagter-Roukema SP Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 991

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1007

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de voorgestelde wijzigingen in de Natuurbeschermingswet strijdig zouden kunnen
zijn met de Europese wetgeving,
overwegende, dat de instandhoudingsdoelen voor kwetsbare habitattypen bij autonome ontwikkeling
al bijna niet gerealiseerd kunnen worden,
overwegende, dat een nieuwe Natuurwet onderweg is die reeds integratie, overzichtelijkheid, en
versnelling in zich bergt,
constaterende, dat de druk op inhoud en uitvoering van de «beheerplannen » voor Natura-2000
gebieden groot is en groter wordt,
verzoekt de regering:
provincies en gemeenten toe te staan beheerplannen voor bijeen liggende Natura-2000 gebieden te
bundelen en daarmee de beheersbaarheid van het hele proces te verbeteren, onderdelen van de CHW
gericht op stikstof saldering niet te laten ingaan totdat de Staten-Generaal zich heeft uitgesproken
over haar deugdelijkheid, conform het proces rond het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL),
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NATUURBEHOUD

PROVINCIES

GEMEENTEN

STIKSTOFOXIDEN

LUCHTVERONTREINIGING



518518

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414588

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 00AA

32254 00AA

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de
Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het uitzonderen van de eventuele CO2-opslag in de gemeente Barendrecht van de
werkingssfeer van de wet

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H. ten Hoeve OSF Lid Eerste Kamer

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

T.M. Slagter-Roukema SP Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 993

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1007

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de gemeente Barendrecht zich overvallen voelt doordat de CHW hen alle
mogelijkheden tot beroep tegen eventuele CO2 opslag ontneemt,
constaterende, dat sprake is van een demonstratieproject waarover veelvuldig overleg is geweest met de
ministers van VROM en EZ, waarin volledige openheid en transparantie beloofd is,
constaterende, dat Barendrecht de belofte heeft gekregen dat het demonstratieproject via juridische
procedures zou kunnen worden getoetst,
verzoekt de regering het project in Barendrecht uit te zonderen van de werkingssfeer van de CHW,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ZUID-HOLLAND

KOOLDIOXIDE

ONDERGRONDSE OPSLAG



519518

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414588

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 00AA

32254 00AA

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de
Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het uitzonderen van de eventuele CO2-opslag in de gemeente Barendrecht van de
werkingssfeer van de wet

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H. ten Hoeve OSF Lid Eerste Kamer

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

T.M. Slagter-Roukema SP Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 993

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1007

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de gemeente Barendrecht zich overvallen voelt doordat de CHW hen alle
mogelijkheden tot beroep tegen eventuele CO2 opslag ontneemt,
constaterende, dat sprake is van een demonstratieproject waarover veelvuldig overleg is geweest met de
ministers van VROM en EZ, waarin volledige openheid en transparantie beloofd is,
constaterende, dat Barendrecht de belofte heeft gekregen dat het demonstratieproject via juridische
procedures zou kunnen worden getoetst,
verzoekt de regering het project in Barendrecht uit te zonderen van de werkingssfeer van de CHW,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ZUID-HOLLAND

KOOLDIOXIDE

ONDERGRONDSE OPSLAG

519

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414560

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000I

32254 000I

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Omzetten van het rapport van de commissie Elverding in een daartoe hanteeerbaar
toetsingskader

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

C.T.E.M. Haubrich-Gooskens PvdA Lid Eerste Kamer

G.A.T.M. Reuten SP Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 917 918

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende het belang van het advies van de Commissie Elverding, overwegende de unanieme
steun voor dit advies bij zowel parlement als regering,
overwegende, dat ten behoeve van de versnelling van projecten door verbetering in de voorbereiding
en besluitvormingsfases een toetsingskader van toegevoegde waarde is,
verzoekt de regering het rapport van de commissie Elverding om te zetten in een daartoe
hanteerbaar toetsingskader,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

RECESSIE

WERKGELEGENHEID

ECONOMISCHE ONTWIKKELING



520520

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414478

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000M

32254 000M

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel D, nummer 1 (Luchthaven
Twente)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

M.H.A. Strik GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 926

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat op basis van de prognoses die de heer Alders maakte
over de groei in de luchtvaartsector niet te verwachten valt dat Schiphol
voor 2017 (en waarschijnlijk nog veel later) tegen de grenzen van haar
milieuruimte aanloopt en moet omzien naar uitplaatsing van vluchten
naar bijvoorbeeld een toekomstig vliegveld Twente,
constaterende, dat de betrokken regionale overheden opnieuw onderzoek
doen naar wenselijkheid en kansen van Luchthaven Twente, laat staan dat
er parlementaire behandeling heeft plaatsgevonden van de Structuurvisies
gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente of zelfs maar de Luchthavennota,
constaterende, dat er nog steeds geen exploitant gevonden is, om luchthaven
Twente te exploiteren,
overwegende, dat het opnemen van luchthaven Twente in de Crisis- en
herstelwet ver vooruit loopt op de regionale en landelijke besluitvorming
en het dus ondenkbaar is dat dit project een bijdrage zal leveren aan het
economisch herstel,
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
D, nummer 1, en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

LUCHTVAART

RECESSIE

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

INFRASTRUCTUUR

SCHIPHOL



521520

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414478

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000M

32254 000M

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel D, nummer 1 (Luchthaven
Twente)

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

D. Yildirim FrYil Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

M.H.A. Strik GL Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 926

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Tekst De Kamer gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat op basis van de prognoses die de heer Alders maakte
over de groei in de luchtvaartsector niet te verwachten valt dat Schiphol
voor 2017 (en waarschijnlijk nog veel later) tegen de grenzen van haar
milieuruimte aanloopt en moet omzien naar uitplaatsing van vluchten
naar bijvoorbeeld een toekomstig vliegveld Twente,
constaterende, dat de betrokken regionale overheden opnieuw onderzoek
doen naar wenselijkheid en kansen van Luchthaven Twente, laat staan dat
er parlementaire behandeling heeft plaatsgevonden van de Structuurvisies
gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente of zelfs maar de Luchthavennota,
constaterende, dat er nog steeds geen exploitant gevonden is, om luchthaven
Twente te exploiteren,
overwegende, dat het opnemen van luchthaven Twente in de Crisis- en
herstelwet ver vooruit loopt op de regionale en landelijke besluitvorming
en het dus ondenkbaar is dat dit project een bijdrage zal leveren aan het
economisch herstel,
verzoekt de regering niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel
D, nummer 1, en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

LUCHTVAART

RECESSIE

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

INFRASTRUCTUUR

SCHIPHOL

521

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8414295

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32127 000K

32254 000K

Titel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en
infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van
de Crisis- en herstelwet

Citeertitel Het voorleggen van nieuwe projecten bij afzonderlijk wetsvoorstel

Soort Motie

Datum 2010.03.16

Indiener Naam Partij Functie

A.G. Schouw D66 Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

A. Vliegenthart SP Lid Eerste Kamer

J.P. Laurier GL Lid Eerste Kamer

C.T.E.M. Haubrich-Gooskens PvdA Lid Eerste Kamer

G.A.T.M. Reuten SP Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.16 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 022 918

2010.03.16 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 022 1006

Stemming Datum Uitslag

2010.03.16 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, SGP, VVD

Tekst De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er geen duidelijke criteria in de ChW zijn opgenomen
voor het aanwijzen van projecten die hieronder thans en in de toekomst
vallen,

overwegende, dat daarom onwenselijk is om nieuwe projecten door
middel van Algemene Maatregelen van Bestuur onder de ChW te
brengen,

verzoekt de regering nieuwe projecten bij afzonderlijk wetsvoorstel aan
beide Kamers voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag

Trefwoord(en) Trefwoord

INFRASTRUCTUUR

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

OVERHEIDSINVESTERINGEN

RECESSIE



522522

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8386946

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0184 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Opvolging van het advies van het IMCO

Soort Motie

Datum 2010.03.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 064 5620 5621

2010.03.23 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 066 5768

Stemming Datum Uitslag

2010.03.23 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat beschutting bijdraagt aan het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen
onder winterse omstandigheden;
constaterende, dat het International Committee on the Management of large herbivors in
Oostvaardersplassen (ICMO) heeft geadviseerd, te zorgen voor beschutting in het gebied, zoals het
uitbreiden van de Oostvaardersplassen met het "Hollandse Hout";
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het advies van het ICMO ten aanzien van beschutting in de
Oostvaardersplassen wordt opgevolgd,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

WELZIJN

DIEREN

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

NATUURBEHOUD

FLEVOLAND



523522

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8386946

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0184 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Opvolging van het advies van het IMCO

Soort Motie

Datum 2010.03.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 064 5620 5621

2010.03.23 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 066 5768

Stemming Datum Uitslag

2010.03.23 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat beschutting bijdraagt aan het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen
onder winterse omstandigheden;
constaterende, dat het International Committee on the Management of large herbivors in
Oostvaardersplassen (ICMO) heeft geadviseerd, te zorgen voor beschutting in het gebied, zoals het
uitbreiden van de Oostvaardersplassen met het "Hollandse Hout";
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het advies van het ICMO ten aanzien van beschutting in de
Oostvaardersplassen wordt opgevolgd,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

WELZIJN

DIEREN

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

NATUURBEHOUD

FLEVOLAND

523

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8386938

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0183 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Uitbreiding van het bevoegd personeel in de Oostvaardersplassen

Soort Motie

Datum 2010.03.17

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.17 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 064 5620

2010.03.23 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 066 5768

Stemming Datum Uitslag

2010.03.23 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het predatormodel in de Oostvaardersplassen het doel heeft om het langdurig
lijden van de in het wild levende dieren te voorkomen:
constaterende, dat deze winter ongeveer 80% van de gestorven dieren is geëuthanaseerd;
van mening, dat dit percentage te laag is;
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat in strenge winters de gebieden waar afschot moeilijk is,
worden gesloten voor bezoekers, zodat het afschot gerealiseerd kan worden;
verzoekt de regering het bevoegd personeel in de Oostvaardersplassen uit te breiden, opdat de
benodigde inspecties goed worden uitgevoerd en er tijdig wordt geëuthanaseerd,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

NATUURBEHOUD

FLEVOLAND



524524

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8397994

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29683 0048

Titel Dierziektebeleid

Citeertitel Ontkoppeling als onderdeel van een breder pakket

Soort Motie

Datum 2010.03.24

Indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 067 5845

2010.03.30 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 069 5950

Stemming Datum Uitslag

2010.03.30 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het Berenschot-rapport concludeert dat de ontkoppeling van de functie van
voorschrijver en verkoper van medicijnen tot grote financiële afhankelijkheid van de dierenartsen van
de verkoop van die medicijnen leidt;
overwegende, dat het rapport voorts concludeert dat alleen het ontkoppelen onvoldoende soelaas zal
bieden en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn;
verzoekt de regering de "ontkoppeling" wel als onderdeel van een breder pakket van maatregelen
conform het advies van Berenschot verder te ontwikkelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENARTSEN

DIEREN

ANTIBIOTICA

TOEGEPAST ONDERZOEK



525524

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8397994

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29683 0048

Titel Dierziektebeleid

Citeertitel Ontkoppeling als onderdeel van een breder pakket

Soort Motie

Datum 2010.03.24

Indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 067 5845

2010.03.30 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 069 5950

Stemming Datum Uitslag

2010.03.30 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het Berenschot-rapport concludeert dat de ontkoppeling van de functie van
voorschrijver en verkoper van medicijnen tot grote financiële afhankelijkheid van de dierenartsen van
de verkoop van die medicijnen leidt;
overwegende, dat het rapport voorts concludeert dat alleen het ontkoppelen onvoldoende soelaas zal
bieden en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn;
verzoekt de regering de "ontkoppeling" wel als onderdeel van een breder pakket van maatregelen
conform het advies van Berenschot verder te ontwikkelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENARTSEN

DIEREN

ANTIBIOTICA

TOEGEPAST ONDERZOEK

525

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8397986

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29683 0047

Titel Dierziektebeleid

Citeertitel Regie door VWS over het antibioticagebruik in de veehouderij

Soort Motie

Datum 2010.03.24

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 067 5843

2010.03.30 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 069 5950

Stemming Datum Uitslag

2010.03.30 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat door het grootschalige antibioticagebruik in de veehouderij steeds meer resistente
bacteriën ontstaan;
constaterende, dat dit een bedreiging vormt voor de volksgezondheid;
van mening, dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport primaire verantwoordelijkheid
draagt voor de volksgezondheid;
verzoekt de regering het ministerie van VWS de regie te laten voeren over het beleid omtrent
antibioticagebruik in de veehouderij,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

ANTIBIOTICA

VEETEELT

GEZONDHEIDSZORG

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID WELZIJN EN SPORT



526526

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8397978

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29683 0046

Titel Dierziektebeleid

Citeertitel Een plan van aanpak voor versterkte handhaving

Soort Motie

Datum 2010.03.24

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 067 5843

2010.03.30 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 069 5950

Stemming Datum Uitslag

2010.03.30 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de AID via de media heeft moeten vernemen dat op grote schaal illegale antibiotica
worden toegediend in de pluimveesector;
overwegende, dat er blijkbaar onvoldoende wordt gehandhaafd op het gebruik van verboden middelen in
de veehouderij;
constaterende, dat door het grootschalige gebruik van (verboden) antibiotica steeds meer bacteriën
resistent worden tegen antibiotica;
constaterende, dat dit grote negatieve gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid;
verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen voor versterkte handhaving op het gebruik van
antibiotica in de veehouderij en dit plan binnen een maand naar de Kamer te sturen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ANTIBIOTICA

PLUIMVEE

PLUIMVEEHOUDERIJ

GEZONDHEIDSZORG



527526

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8397978

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29683 0046

Titel Dierziektebeleid

Citeertitel Een plan van aanpak voor versterkte handhaving

Soort Motie

Datum 2010.03.24

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 067 5843

2010.03.30 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 069 5950

Stemming Datum Uitslag

2010.03.30 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de AID via de media heeft moeten vernemen dat op grote schaal illegale antibiotica
worden toegediend in de pluimveesector;
overwegende, dat er blijkbaar onvoldoende wordt gehandhaafd op het gebruik van verboden middelen in
de veehouderij;
constaterende, dat door het grootschalige gebruik van (verboden) antibiotica steeds meer bacteriën
resistent worden tegen antibiotica;
constaterende, dat dit grote negatieve gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid;
verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen voor versterkte handhaving op het gebruik van
antibiotica in de veehouderij en dit plan binnen een maand naar de Kamer te sturen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ANTIBIOTICA

PLUIMVEE

PLUIMVEEHOUDERIJ

GEZONDHEIDSZORG

527

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8397935

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29683 0045

Titel Dierziektebeleid

Citeertitel Uitzonderen van het gebruik van celafosporinen in de gehele veeteelt

Soort Motie

Datum 2010.03.24

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 067 5842 5843

2010.03.30 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 069 5950

Stemming Datum Uitslag

2010.03.30 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat cefalosporinen bij mensen met ernstige bacteriële infectie worden ingezet en vaak
als laatste redmiddel bij multiresistente bacteriën worden gebruikt;
constaterende, dat resistentie tegen deze antibiotica grote gevolgen kan hebben;
constaterende, dat er het risico bestaat dat de resistentie tegen antibiotica via de voedselkolom kan
worden doorgegeven aan mensen en dat deze middelen daar mogelijk een rol in spelen;
constaterende, dat de KNMvD haar leden heeft opgeroepen, geen cefalosporinen meer te gebruiken in
de pluimveesector vanwege toenemende resistentie;
constaterende, dat het middel in de andere veesectoren wel gebruikt mag worden;
verzoekt de regering cefalosporinen uit te zonderen van gebruik in de gehele veeteelt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ANTIBIOTICA

PLUIMVEE

PLUIMVEEHOUDERIJ

GEZONDHEIDSZORG



528528

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8397923

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29683 0044

Titel Dierziektebeleid

Citeertitel Niet toestaan van verkoop van antibiotica door apotheekhoudende dierenartsen

Soort Motie

Datum 2010.03.24

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 067 5842

2010.03.30 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 069 5950

Stemming Datum Uitslag

2010.03.30 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat 5% van de dierenartsenpraktijken verantwoordelijk is voor 80% van de
antibioticaverstrekking;
constaterende, dat apotheekhoudende dierenartsen een economisch belang hebben bij de verkoop
van antibiotica;
overwegende, dat door het hoge antibioticagebruik in de veehouderij de volksgezondheid gevaar
loopt als gevolg van antibioticaresistente bacteriën;
van mening, dat het economische belang voor dierenartsen bij de verstrekking van antibiotica dient
te worden weggenomen;
verzoekt de regering onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om de verkoop van antibiotica
door apotheekhoudende dierenartsen voor toepassing in de veehouderij niet langer toe te staan en
hier één centrale instelling voor op te richten welke tevens het gebruik van antibiotica door
veehouders registreert, en de Kamer hierover binnen een halfjaar nader te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

DIERENARTSEN

ANTIBIOTICA



529528

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8397923

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29683 0044

Titel Dierziektebeleid

Citeertitel Niet toestaan van verkoop van antibiotica door apotheekhoudende dierenartsen

Soort Motie

Datum 2010.03.24

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.03.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 067 5842

2010.03.30 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 069 5950

Stemming Datum Uitslag

2010.03.30 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat 5% van de dierenartsenpraktijken verantwoordelijk is voor 80% van de
antibioticaverstrekking;
constaterende, dat apotheekhoudende dierenartsen een economisch belang hebben bij de verkoop
van antibiotica;
overwegende, dat door het hoge antibioticagebruik in de veehouderij de volksgezondheid gevaar
loopt als gevolg van antibioticaresistente bacteriën;
van mening, dat het economische belang voor dierenartsen bij de verstrekking van antibiotica dient
te worden weggenomen;
verzoekt de regering onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om de verkoop van antibiotica
door apotheekhoudende dierenartsen voor toepassing in de veehouderij niet langer toe te staan en
hier één centrale instelling voor op te richten welke tevens het gebruik van antibiotica door
veehouders registreert, en de Kamer hierover binnen een halfjaar nader te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIEREN

DIERENARTSEN

ANTIBIOTICA

529

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8439840

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0398

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Wegnemen van de financiële prikkel om bokken en rammen te ruimen

Soort Motie

Datum 2010.04.20

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.20 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 078 6655

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6858

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD

tegen: CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat niet alle bokken en rammen op besmette bedrijven ook de Q-koorts bij zich dragen
en dat middels herhaald testen besmetting bij individuele dieren kan worden vastgesteld;
constaterende, dat de kosten voor de testen voor rekening komen van de veehouder, terwijl de
veehouder een financiële vergoeding krijgt voor de dieren die hij wil laten ruimen;
van mening, dat deze regeling het effect heeft van een financiële prikkel om alle bokken en rammen te
ruimen, terwijl daar geen volksgezondheidsbelang bij gebaat is;
verzoekt de regering de financiële prikkel om bokken en rammen te ruimen weg te nemen door de
kosten voor het testen van individuele dieren op zich te nemen, en lagere ruimingvergoedingen uit te
keren voor niet-geteste bokken en rammen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFECTIEZIEKTEN

DIERZIEKTEN

GEITEN

SCHAPEN

KOSTENBEHEERSING



530530

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8439823

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0397

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Een tussenrapportage van de commissie-Van Dijk

Soort Motie

Datum 2010.04.20

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.20 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 078 6654 6655

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6858

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP, VVD

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de commissie-Van Dijk onderzoek uitvoert naar de aanpak van de Q-
koortsepidemie;
constaterende, dat deze commissie heeft aangegeven de resultaten van dit onderzoek pas op 1
september 2010 in plaats van op 1 juni 2010 te kunnen presenteren, omdat het onderzoeken van de
rol van de sector extra tijd vergt;
van mening, dat het waardevol zou zijn, de conclusies van de commissie over de regering wel voor 1
juni te hebben;
verzoekt de regering de commissie-Van Dijk te vragen voor 1 juni 2010 een tussenrapportage uit te
brengen en hierover de Kamer te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFECTIEZIEKTEN

DIERZIEKTEN

GEITEN

SCHAPEN

COMMISSIES VAN ADVIES



531530

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8439823

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0397

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Een tussenrapportage van de commissie-Van Dijk

Soort Motie

Datum 2010.04.20

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.20 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 078 6654 6655

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6858

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP, VVD

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de commissie-Van Dijk onderzoek uitvoert naar de aanpak van de Q-
koortsepidemie;
constaterende, dat deze commissie heeft aangegeven de resultaten van dit onderzoek pas op 1
september 2010 in plaats van op 1 juni 2010 te kunnen presenteren, omdat het onderzoeken van de
rol van de sector extra tijd vergt;
van mening, dat het waardevol zou zijn, de conclusies van de commissie over de regering wel voor 1
juni te hebben;
verzoekt de regering de commissie-Van Dijk te vragen voor 1 juni 2010 een tussenrapportage uit te
brengen en hierover de Kamer te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFECTIEZIEKTEN

DIERZIEKTEN

GEITEN

SCHAPEN

COMMISSIES VAN ADVIES

531

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8439790

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0396

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Intrekken van de versoepeling van de Q-koortsmaatregelen

Soort Motie

Datum 2010.04.20

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.20 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 078 6654

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6858

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het vaccin tegen Q-koortsinfecties met de C. Burnetii-bacterie niet voorkomt;
constaterende, dat niet duidelijk is in welke mate het vaccin uitstoot van de bacterie voorkomt;
constaterende, dat deskundigen van onder meer het RIVM in de hoorzitting hebben aangegeven niet
te verwachten eind mei over meer gegevens te beschikken over de effectiviteit van het vaccin;
overwegende, dat het belangrijk is om patiënten, omwonenden en melkgeiten- en schapenhouders
duidelijkheid te bieden;
overwegende, dat de volksgezondheid voorop moet staan in het Q-koortsbeleid;
verzoekt de regering de aangekondigde versoepeling van de Q-koortsmaatregelen per 1 juni 2010 in
te trekken en het fok- en aanvoerverbod te verlengen tot 1 juni 2011,
en gaat over tot de orde van de dag

Trefwoord(en) Trefwoord

INFECTIEZIEKTEN

DIERZIEKTEN

GEITEN

SCHAPEN



532532

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8439753

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0405

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Verlenen van vergunningen voor geitenbedrijven

Soort Motie

Datum 2010.04.20

Indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

P. Linhard PvdA Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.20 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 078 6657

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6858 6859

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat er ook al geldt er een bouwstop voor geitenbedrijven, wel vergunningen worden
aangevraagd die op basis van het bestaande beleid niet geweigerd mogen worden;
vrezende, dat op het moment dat de bouwstop wordt opgeheven er stallen zullen verrijzen die vanuit
het oogpunt van volksgezondheid zeer onwenselijk zijn;
overwegende, dat het voorkomen van onwenselijke locaties de voorkeur heeft boven achteraf
saneren of verplaatsen met belastinggeld;
overwegende, dat de Wet op de publieke gezondheid wel de mogelijkheid biedt aan het lokale bestuur
om bijvoorbeeld inrichtingen te sluiten, maar daarbij geen geld beschikbaar stelt voor
schadecompensatie, en dat dit zal leiden tot verschillend beleid per gemeente;
verzoekt de regering actie te ondernemen ten aanzien van vergunningverlening voor geitenbedrijven,
bijvoorbeeld middels een opschorting van de vergunningverlening of het toevoegen van een
verplichting om de volksgezondheidseffecten te screenen bij de Wm- en Wro-vergunningen voor
veehouderijen, opdat gemeenten straks niet voor voldongen feiten staan,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENVERBLIJVEN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEITEN

VERGUNNINGEN



533532

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8439753

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0405

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Verlenen van vergunningen voor geitenbedrijven

Soort Motie

Datum 2010.04.20

Indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

P. Linhard PvdA Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.20 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 078 6657

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6858 6859

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat er ook al geldt er een bouwstop voor geitenbedrijven, wel vergunningen worden
aangevraagd die op basis van het bestaande beleid niet geweigerd mogen worden;
vrezende, dat op het moment dat de bouwstop wordt opgeheven er stallen zullen verrijzen die vanuit
het oogpunt van volksgezondheid zeer onwenselijk zijn;
overwegende, dat het voorkomen van onwenselijke locaties de voorkeur heeft boven achteraf
saneren of verplaatsen met belastinggeld;
overwegende, dat de Wet op de publieke gezondheid wel de mogelijkheid biedt aan het lokale bestuur
om bijvoorbeeld inrichtingen te sluiten, maar daarbij geen geld beschikbaar stelt voor
schadecompensatie, en dat dit zal leiden tot verschillend beleid per gemeente;
verzoekt de regering actie te ondernemen ten aanzien van vergunningverlening voor geitenbedrijven,
bijvoorbeeld middels een opschorting van de vergunningverlening of het toevoegen van een
verplichting om de volksgezondheidseffecten te screenen bij de Wm- en Wro-vergunningen voor
veehouderijen, opdat gemeenten straks niet voor voldongen feiten staan,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENVERBLIJVEN

DIERZIEKTEN

INFECTIEZIEKTEN

GEITEN

VERGUNNINGEN

533

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8446769

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27406 0174

Titel Nota «De kenniseconomie in zicht»

Citeertitel Oormerken van 5% van de FES-gelden voor Life Sciences & Health

Soort Motie

Datum 2010.04.21

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.21 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 079 6688

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6862

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD

tegen: CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het kabinet in het kader van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) 500
mln. beschikbaar heeft voor projecten op het domein kennis, innovatie en onderwijs en dat het kabinet
uit deze enveloppe een investering heeft voorgesteld van 81 mln. in Life Sciences & Health;
overwegende, dat binnen de Life Sciences vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven (3V-
onderzoek) een steeds belangrijker wordend (internationaal) onderzoeksterrein vormt, maar dat
verreweg het grootste deel van het Nederlandse onderzoekspotentieel tot nu toe onbenut blijft;
van mening, dat vanwege de beoogde daling van het aantal dierproeven, de beter toepasbare kennis
voor de gezondheid van de mens en de verlaging van de administratievelastendruk investeringen in 3V-
onderzoek, zoals het ASAT-project (Assuring Safety without Animal Testing) zeer gewenst zijn;
verzoekt de regering minimaal 5% van de FES-gelden voor de Life Sciences & Health te oormerken voor
versterking van de kennisinfrastructuur op het gebied van alternatieven voor dierproeven,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERPROEVEN

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

BEGROTINGSFONDSEN



534534

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8446761

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27406 0176

Titel Nota «De kenniseconomie in zicht»

Citeertitel Alternatieven voor dierproeven als thema bij de verdeling van de FES-gelden

Soort Motie

Datum 2010.04.21

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.21 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 079 6688

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6862

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat alternatieven voor dierproeven tot nu toe geen thema zijn geweest bij de
verdeling van de gelden in het kader van het Fonds Economische Structuurversterking (FES);
overwegende, dat onderzoek naar vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven niet alleen
zorgt voor een daling van het aantal dierproeven, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van beter
toepasbare kennis voor de gezondheid van de mens;
overwegende, dat 3V-onderzoek een steeds belangrijker onderzoeksterrein vormt, maar dat het
Nederlandse onderzoekspotentieel structureel onderbenut blijft;
verzoekt de regering alternatieven voor dierproeven voortaan op te nemen als thema bij de verdeling
van de FES-gelden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERPROEVEN

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

BEGROTINGSFUNCTIES

TOEGEPAST ONDERZOEK



535534

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8446761

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27406 0176

Titel Nota «De kenniseconomie in zicht»

Citeertitel Alternatieven voor dierproeven als thema bij de verdeling van de FES-gelden

Soort Motie

Datum 2010.04.21

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.21 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 079 6688

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6862

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat alternatieven voor dierproeven tot nu toe geen thema zijn geweest bij de
verdeling van de gelden in het kader van het Fonds Economische Structuurversterking (FES);
overwegende, dat onderzoek naar vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven niet alleen
zorgt voor een daling van het aantal dierproeven, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van beter
toepasbare kennis voor de gezondheid van de mens;
overwegende, dat 3V-onderzoek een steeds belangrijker onderzoeksterrein vormt, maar dat het
Nederlandse onderzoekspotentieel structureel onderbenut blijft;
verzoekt de regering alternatieven voor dierproeven voortaan op te nemen als thema bij de verdeling
van de FES-gelden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERPROEVEN

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

BEGROTINGSFUNCTIES

TOEGEPAST ONDERZOEK

535

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8446753

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27406 0175

Titel Nota «De kenniseconomie in zicht»

Citeertitel Dierproevenvrij investeren in het innovatieprogramma Food & Nutrition

Soort Motie

Datum 2010.04.21

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.21 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 079 6688

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6862

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het kabinet uit de FES-enveloppe 40 mln. investeert in het innovatieprogramma
Food & Nutrition;
constaterende, dat het kabinet daarbij niet uitsluit dat met deze gelden proefdieronderzoek wordt
uitgevoerd;
van mening, dat dierproeven voor andere dan medische doeleinden in elk geval niet gerechtvaardigd
kunnen worden;
verzoekt de regering voor de nu aangekondigde en toekomstige investeringen in het
innovatieprogramma Food & Nutrition de voorwaarde te stellen dat er geen dierproeven zullen
worden verricht,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERPROEVEN

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

BEGROTINGSFONDSEN



536536

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8446602

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28982 0105

Titel Liberalisering energiemarkten

Citeertitel Afzien van het demonstratieproject met CO2-opslag in Barendrecht

Soort Motie

Datum 2010.04.21

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

P.F.C. Jansen SP Lid Tweede Kamer

H. Zijlstra VVD Lid Tweede Kamer

C.G. van der Staaij SGP Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.21 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 079 6694

2010.04.22 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 080 6863

2010.05.20 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 086 7287

Stemming Datum Uitslag

2010.05.20 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, LVER, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

tegen: CDA, CU, D66, PvdA

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de aanleg van een ondergrondse CO2-
opslag in Barendrecht;
spreekt uit dat afgezien moet worden van het demonstratieproject met CO2-opslag in Barendrecht;
verzoekt de regering dat te bewerkstelligen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ZUID-HOLLAND

ONDERGRONDSE OPSLAG

KOOLDIOXIDE

MILIEUVERGUNNINGEN



537536

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8446602

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28982 0105

Titel Liberalisering energiemarkten

Citeertitel Afzien van het demonstratieproject met CO2-opslag in Barendrecht

Soort Motie

Datum 2010.04.21

Indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

P.F.C. Jansen SP Lid Tweede Kamer

H. Zijlstra VVD Lid Tweede Kamer

C.G. van der Staaij SGP Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.21 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 079 6694

2010.04.22 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 080 6863

2010.05.20 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 086 7287

Stemming Datum Uitslag

2010.05.20 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, LVER, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

tegen: CDA, CU, D66, PvdA

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de aanleg van een ondergrondse CO2-
opslag in Barendrecht;
spreekt uit dat afgezien moet worden van het demonstratieproject met CO2-opslag in Barendrecht;
verzoekt de regering dat te bewerkstelligen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ZUID-HOLLAND

ONDERGRONDSE OPSLAG

KOOLDIOXIDE

MILIEUVERGUNNINGEN

537

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8440273

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

30511 0030

Titel Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de
gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het
strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

Citeertitel Extra kennis en scholing voor OM en politie met betrekking tot dierenmishandeling

Soort Motie

Datum 2010.04.21

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.21 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 079 6726

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6881 6882

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, PVV, SP, VVD

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat bij de opsporing en handhaving van wetgeving omtrent dierenwelzijn het OM en
de politie ernstig tekortschieten;
overwegende, dat de oorzaak hiervan onder andere ligt in het gebrek aan kennis bij deze organisaties
over hoe te handelen bij zaken omtrent dierenmishandeling;
verzoekt de regering te investeren in extra kennis en scholing voor het OM en de politie met
betrekking tot dierenmishandeling,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENMISHANDELING

OPENBAAR MINISTERIE

POLITIE



538538

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8440267

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

30511 0029 gewijzigd

30511 0037

Titel Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de
gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het
strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

Citeertitel Uitbreiding van de handhavingcapaciteit van de AID

Soort Motie

Datum 2010.04.21

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.21 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 079 6726

2010.04.22 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 080 6845

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de handhaving in de wetgeving omtrent dierenwelzijn ernstig tekortschiet;
overwegende, dat voor de opsporing van personen die dieren mishandelen niet genoeg capaciteit is
bij de AID en de LID;
verzoekt de regering om de handhavingscapaciteit van de AID uit te breiden om adequaat op te
kunnen treden tegen dierenmishandeling,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENMISHANDELING

AID

WETGEVING

HANDHAVING



539538

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8440267

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

30511 0029 gewijzigd

30511 0037

Titel Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de
gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het
strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

Citeertitel Uitbreiding van de handhavingcapaciteit van de AID

Soort Motie

Datum 2010.04.21

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.21 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 079 6726

2010.04.22 Gewijzigd Handelingen II 2009 - 2010 080 6845

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de handhaving in de wetgeving omtrent dierenwelzijn ernstig tekortschiet;
overwegende, dat voor de opsporing van personen die dieren mishandelen niet genoeg capaciteit is
bij de AID en de LID;
verzoekt de regering om de handhavingscapaciteit van de AID uit te breiden om adequaat op te
kunnen treden tegen dierenmishandeling,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENMISHANDELING

AID

WETGEVING

HANDHAVING

539

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8446832

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

30511 0037

30511 0029 gewijzigd

Titel Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de
gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het
strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

Citeertitel Uitbreiding van de handhavingcapaciteit van de AID

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6881

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6881

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, PVV, SP, VVD

tegen: CDA, CU, PvdA, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de handhaving in de wetgeving omtrent dierenwelzijn ernstig tekort schiet;
overwegende, dat voor de opsporing van personen die dieren mishandelen niet genoeg capaciteit is bij
de AID en politie;
verzoekt de regering om de handhavingscapaciteit van de AID en de politie uit te breiden om adequaat
op te kunnen treden tegen dierenmishandeling,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

DIERENMISHANDELING

AID

WETGEVING

HANDHAVING



540540

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8446713

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29435 0258

Titel Nota Ruimte

Citeertitel Een moratorium over grootschalige nieuwvestiging in kwetsbare gebieden en dicht tegen
woonkernen

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

P. Linhard PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6838 6839

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6876

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er overal in het land discussies plaatsvinden over megastallen en er een
lappendeken aan beleid aan het ontstaan is dat verschilt per gemeente;
constaterende, dat kort voorafgaand aan nieuw beleid in Noord-Brabant nog tientallen vergunningen
zijn aangevraagd voor megastallen;
constaterende, dat er behalve eisen aan landschappelijke inpassing, dierwelzijn en milieu ook nieuwe
vraagstukken naar voren komen als het gaat om de veehouderij op gebied van de volksgezondheid;
constaterende, dat er een discussie in de Kamer is geëntameerd in een parlementaire
themacommissie over de toekomst van de dierhouderij;
verzoekt de regering een moratorium uit te roepen over grootschalige nieuwvestiging in kwetsbare
gebieden en dicht tegen woonkernen, in afwachting van nieuw beleid ten aanzien van de ruimtelijke
eisen aan de veehouderij, waarin ook de eisen volgend uit volksgezondheidsredenen zijn opgenomen
en totdat de nieuwe eisen bekend zijn ook geen vergunningen voor deze vestigingen in behandeling
te nemen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NOORD-BRABANT

VEETEELT

GEZONDHEIDSZORG

VERGUNNINGEN

BEDRIJFSGROOTTE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN



541540

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8446713

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

29435 0258

Titel Nota Ruimte

Citeertitel Een moratorium over grootschalige nieuwvestiging in kwetsbare gebieden en dicht tegen
woonkernen

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

P. Linhard PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

T. Dibi GL Lid Tweede Kamer

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6838 6839

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6876

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er overal in het land discussies plaatsvinden over megastallen en er een
lappendeken aan beleid aan het ontstaan is dat verschilt per gemeente;
constaterende, dat kort voorafgaand aan nieuw beleid in Noord-Brabant nog tientallen vergunningen
zijn aangevraagd voor megastallen;
constaterende, dat er behalve eisen aan landschappelijke inpassing, dierwelzijn en milieu ook nieuwe
vraagstukken naar voren komen als het gaat om de veehouderij op gebied van de volksgezondheid;
constaterende, dat er een discussie in de Kamer is geëntameerd in een parlementaire
themacommissie over de toekomst van de dierhouderij;
verzoekt de regering een moratorium uit te roepen over grootschalige nieuwvestiging in kwetsbare
gebieden en dicht tegen woonkernen, in afwachting van nieuw beleid ten aanzien van de ruimtelijke
eisen aan de veehouderij, waarin ook de eisen volgend uit volksgezondheidsredenen zijn opgenomen
en totdat de nieuwe eisen bekend zijn ook geen vergunningen voor deze vestigingen in behandeling
te nemen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NOORD-BRABANT

VEETEELT

GEZONDHEIDSZORG

VERGUNNINGEN

BEDRIJFSGROOTTE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN

541

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445322

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0391 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel De uitvoering van ambtelijke mandaten in Europa

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6825

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6873

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP, VVD

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat onderzoek van de Universiteit Utrecht het beeld bevestigt dat Europese
besluitvorming in belangrijke mate wordt bepaald door nationale ambtenaren;
constaterende, dat uit genoemd onderzoek blijkt dat driekwart van de specialistische ambtenaren die
in de Europese Comités namens Nederland onderhandelen niet beschikt over een (deugdelijk) politiek
mandaat;
overwegende, de laatste Cites-onderhandelingen, waarbij de gang van zaken illustreerde dat een
gebrek aan transparantie rond de ambtelijke afstemming het werk van een nationaal parlement
bemoeilijkt;
van mening, dat het nationale parlement de Nederlandse inzet in Europese onderhandelingen moet
kunnen controleren en dat daartoe een grotere transparantie rond de ambtelijke voorbereiding van
Europese besluiten noodzakelijk is;
verzoekt de regering met voorstellen te komen tot verbetering van de totstandkoming van en
controle op de uitvoering van ambtelijke mandaten in Europa en de Kamer daarover binnen een
halfjaar te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

PARLEMENT

NEDERLAND

EU

INVLOED VAN AMBTENAREN



542542

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445267

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0172

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Het behalen van natuurdoelen als centraal uitgangspunt

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6829 6830

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat stikstof een van de grootste knelpunten vormt in het Natura 2000-beleid;
constaterende, dat de regering dit knelpunt wil oplossen middels de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS), waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat (bedrijfs)ontwikkeling mogelijk is;
overwegende, dat dit uitgangspunt in potentie op gespannen voet staat met het centrale doel van
Natura 2000, te weten het behalen van een gunstige staat van de aangewezen natuurdoelen;
van mening, dat nevendoelstellingen als (bedrijfs)ontwikkeling in het Natura 2000-beleid het behalen
van de natuurdoelstellingen niet in de weg mogen zitten;
spreekt uit, dat in het Natura 2000-beleid op geen enkele wijze afbreuk mag worden gedaan aan het
behalen van de natuurdoelen als centraal uitgangspunt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

NATUURBEHOUD

EG-RICHTLIJNEN

LANDBOUWBEDRIJVEN



543542

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445267

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0172

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Het behalen van natuurdoelen als centraal uitgangspunt

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6829 6830

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat stikstof een van de grootste knelpunten vormt in het Natura 2000-beleid;
constaterende, dat de regering dit knelpunt wil oplossen middels de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS), waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat (bedrijfs)ontwikkeling mogelijk is;
overwegende, dat dit uitgangspunt in potentie op gespannen voet staat met het centrale doel van
Natura 2000, te weten het behalen van een gunstige staat van de aangewezen natuurdoelen;
van mening, dat nevendoelstellingen als (bedrijfs)ontwikkeling in het Natura 2000-beleid het behalen
van de natuurdoelstellingen niet in de weg mogen zitten;
spreekt uit, dat in het Natura 2000-beleid op geen enkele wijze afbreuk mag worden gedaan aan het
behalen van de natuurdoelen als centraal uitgangspunt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

NATUURBEHOUD

EG-RICHTLIJNEN

LANDBOUWBEDRIJVEN

543

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445252

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0171

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Definitief aanwijzen van de Natura 2000-gebieden

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6829

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de definitieve aanwijzing van Natura 2000-gebieden mogelijk vertraging oploopt;
van mening, dat Nederland de in Europa afgesproken deadlines voor Natura 2000 dient te halen;
spreekt uit, dat de Natura 2000-gebieden in december 2010, volgens afspraak, definitief aangewezen
moeten zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN

NATUURBEHOUD

EG-RICHTLIJNEN



544544

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445228

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0170

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Invoering van een provinciale compartimentering van dierrechten

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6829

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat verschillende provincies beperkingen wensen op te leggen aan de intensieve
veehouderij en daarbij wijzen op de noodzaak van provinciale dierrechtenplafonds;
verzoekt de regering een provinciale compartimentering van dierrechten in te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

VEETEELT

ORGANISCHE MEST

MESTOVERSCHOTTEN

PROVINCIES



545544

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445228

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0170

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Invoering van een provinciale compartimentering van dierrechten

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6829

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat verschillende provincies beperkingen wensen op te leggen aan de intensieve
veehouderij en daarbij wijzen op de noodzaak van provinciale dierrechtenplafonds;
verzoekt de regering een provinciale compartimentering van dierrechten in te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

VEETEELT

ORGANISCHE MEST

MESTOVERSCHOTTEN

PROVINCIES

545

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445221

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0169

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Het uit de markt halen van de overtollige dierrechten

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6829

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat ondanks de invoering van dierrechten Nederland nog steeds kampt met een groot
mestoverschot, met ernstige gevolgen voor milieu en natuur;
concluderende, dat het huidige beleid ten aanzien van dierrechten niet effectief is;
verzoekt de regering het plafond van dierrechten te koppelen aan de mogelijkheden voor
verantwoorde mestafzet binnen Nederland;
verzoekt de regering de overtollige dierrechten uit de markt te halen en hiervoor dekking te zoeken
binnen de Reconstructiegelden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ORGANISCHE MEST

MESTOVERSCHOTTEN



546546

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445214

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0168

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Opnemen van een krimp van de veestapel in het ammoniakbeleid

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6828

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat ondanks 23 jaar ammoniakbeleid tot op heden 61% van de Nederlandse natuur,
waaronder de waardevolle Natura 2000-gebieden, nog steeds ernstig te lijden heeft onder overmatige
ammoniakdeposities;
overwegende, dat een krimp van de veestapel een van de meest voor de hand liggende maatregelen
vormt voor de bescherming van de natuur tegen ammoniak, omdat daarmee de problemen effectief
en bij de bron kunnen worden aangepakt;
constaterende, dat desondanks de omvang van de veestapel nog altijd geen deel uitmaakt van het
instrumentarium van het ammoniakbeleid;
verzoekt de regering een krimp van de veestapel als instrument op te nemen in het ammoniakbeleid,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

AMMONIAK

ORGANISCHE MEST

VEETEELT

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ



547546

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445214

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0168

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Opnemen van een krimp van de veestapel in het ammoniakbeleid

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6828

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PVDD, SP

tegen: CDA, PvdA, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat ondanks 23 jaar ammoniakbeleid tot op heden 61% van de Nederlandse natuur,
waaronder de waardevolle Natura 2000-gebieden, nog steeds ernstig te lijden heeft onder overmatige
ammoniakdeposities;
overwegende, dat een krimp van de veestapel een van de meest voor de hand liggende maatregelen
vormt voor de bescherming van de natuur tegen ammoniak, omdat daarmee de problemen effectief
en bij de bron kunnen worden aangepakt;
constaterende, dat desondanks de omvang van de veestapel nog altijd geen deel uitmaakt van het
instrumentarium van het ammoniakbeleid;
verzoekt de regering een krimp van de veestapel als instrument op te nemen in het ammoniakbeleid,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

AMMONIAK

ORGANISCHE MEST

VEETEELT

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

547

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445209

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0167

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Het advies van de Technische Commissie Bodem inzake het toelatings-en emissiebeleid

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6828

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de minister van LNV de Technische Commissie Bodem (TCB) opdracht heeft gegeven,
advies uit te brengen over nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijk gebied;
constaterende, dat de TCB concludeert dat het huidige toelatingsbeleid voor biociden, geneesmiddelen en
chemicaliën onvoldoende garantie geeft om nieuwe verontreinigingen in het milieu en in de bodem te
voorkomen en dat zij adviseert, extra maatregelen op te nemen in het beleid;
verzoekt de regering het advies van de Technische Commissie Bodem inzake het toelatings- en
emissiebeleid op te volgen en voorstellen hiervoor binnen zes maanden aan de Kamer te doen toekomen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

BODEMVERONTREINIGING

LANDELIJKE GEBIEDEN



548548

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445170

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0166

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Afzien van het voornemen om het Varkensbesluit te wijzigen

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6828

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat in 1998 middels het Varkensbesluit vastgesteld is dat er hogere welzijnsnormen
voor varkens worden ingevoerd, waaronder de bepaling dat een varken minimaal 1 m2 leefruimte zou
moeten krijgen;
constaterende, dat voor de inwerkingtreding van het besluit een overgangstermijn van tien jaar was
afgesproken en dat deze termijn in 2005 met nog eens vijf jaar is verlengd, waarmee de
varkenshouders in totaal vijftien jaar de tijd hebben gekregen om aan de normen te voldoen;
verzoekt de regering af te zien van haar voornemen om het Varkensbesluit te wijzigen en de
afgesproken normen en overgangstermijnen uit het besluit gewoon te handhaven,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VARKENS

WELZIJN

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

AMVB'S



549548

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8445170

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0166

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Afzien van het voornemen om het Varkensbesluit te wijzigen

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6828

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat in 1998 middels het Varkensbesluit vastgesteld is dat er hogere welzijnsnormen
voor varkens worden ingevoerd, waaronder de bepaling dat een varken minimaal 1 m2 leefruimte zou
moeten krijgen;
constaterende, dat voor de inwerkingtreding van het besluit een overgangstermijn van tien jaar was
afgesproken en dat deze termijn in 2005 met nog eens vijf jaar is verlengd, waarmee de
varkenshouders in totaal vijftien jaar de tijd hebben gekregen om aan de normen te voldoen;
verzoekt de regering af te zien van haar voornemen om het Varkensbesluit te wijzigen en de
afgesproken normen en overgangstermijnen uit het besluit gewoon te handhaven,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VARKENS

WELZIJN

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

AMVB'S

549

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8444452

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0177

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Terugdraaien van het besluit om dispensatie te verlenen tot 1 januari 2020

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6831 6832

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat aan het Varkensbesluit en het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij per 1
januari 2010 moest zijn voldaan, maar dat er gedoogd wordt;
overwegende, dat degenen die de gewenste milieu- en dierwelzijnsaanpassingen aan stalsystemen
hebben toegepast, steun verdienen, maar op achterstand komen als andere bedrijven deze niet hoeven
uit te voeren;
constaterende, dat de eerste actie van de demissionaire minister van VROM is geweest, dispensatie te
verlenen aan de bedrijven die aangeven voor 1 januari 2020 te zullen staken met het bedrijf waardoor de
achterlopers nog tot 31 december 2019 door kunnen gaan met stalsystemen die geen recht doen aan
dierwelzijn en milieu;
constaterende, dat van de niet IPPC-bedrijven 30% van deze uitwijkmogelijkheid gebruik lijkt te willen
maken;
verzoekt de regering het besluit van de minister van VROM om dispensatie te verlenen tot 1 januari 2020
terug te draaien,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

AMMONIAK

EMISSIE

VEETEELT

DIERENWELZIJN



550550

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8444436

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0178

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Opnieuw invoeren van de afgeschafte compartimentering van dierrechten

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6832

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874 6875

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP, VVD

tegen: CDA, PVV, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het onwenselijk is als een verdere concentratie van varkens plaatsvindt in gebieden
die gevoelig zijn voor ammoniak;
constaterende, dat zich na de afschaffing van de compartimentering een nettotoename heeft
voorgedaan van varkens in Noord-Brabant;
verzoekt de regering de eerder afgeschafte compartimentering van dierrechten opnieuw in te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NOORD-BRABANT

VARKENS

DIERENWELZIJN

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 28385 0180, reactie minister



551550

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8444436

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28385 0178

Titel Evaluatie Meststoffenwet

Citeertitel Opnieuw invoeren van de afgeschafte compartimentering van dierrechten

Soort Motie

Datum 2010.04.22

Indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

H.J. Polderman SP Lid Tweede Kamer

J.F. Snijder-Hazelhoff VVD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.04.22 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 080 6832

2010.04.22 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 080 6874 6875

Stemming Datum Uitslag

2010.04.22 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP, VVD

tegen: CDA, PVV, SGP

afwezig: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het onwenselijk is als een verdere concentratie van varkens plaatsvindt in gebieden
die gevoelig zijn voor ammoniak;
constaterende, dat zich na de afschaffing van de compartimentering een nettotoename heeft
voorgedaan van varkens in Noord-Brabant;
verzoekt de regering de eerder afgeschafte compartimentering van dierrechten opnieuw in te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NOORD-BRABANT

VARKENS

DIERENWELZIJN

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 28385 0180, reactie minister

551

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8459285

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0719 07

Titel Raad voor Economische en Financiële Zaken

Citeertitel Participatie van Nederlandse financiële instellingen in de Europese steunoperatie

Soort Motie

Datum 2010.05.07

Indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.05.07 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 081 6926

2010.05.07 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 081 6933

Stemming Datum Uitslag

2010.05.07 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: PVDD, SP

tegen: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat Nederlandse financiële instellingen zoals ABP en ING grote belangen hebben in Griekse
staatsobligaties;
overwegende, dat deze instellingen hierdoor ook belang hebben bij overheidssteun aan Griekenland;
constaterende, dat genoemde instellingen vooralsnog niet bereid lijken te zijn tot participatie in de
Europese steunoperatie;
verzoekt de regering alle betrokken instellingen alsnog te vragen tot het leveren van een substantiële
bijdrage, bij gebreke waarvan toekomstige overheidssteun voor deze instellingen aan strengere
voorwaarden gebonden zal worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GRIEKENLAND

FINANCIËLE INSTELLINGEN

BANKWEZEN

NEDERLAND

OBLIGATIES

KREDIETEN



552552

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8459230

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0717 07

Titel Raad voor Economische en Financiële Zaken

Citeertitel Het feitelijk bijdragen door financiële instellingen aan de financiering van de Griekse
overheid

Soort Motie

Datum 2010.05.07

Indiener Naam Partij Functie

P.J.G. Tang PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

F.H.H. Weekers VVD Lid Tweede Kamer

F.J.F.M. de Nerée tot Babberich CDA Lid Tweede Kamer

E.A. Cramer CU Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.05.07 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 081 6925

2010.05.07 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 081 6933

Stemming Datum Uitslag

2010.05.07 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

tegen: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Duitse banken bereid lijken om de leningen aan Griekenland mede te
financieren en kredietlijnen aan Griekse banken open te houden;
overwegende, dat niet alleen de belastingbetaler risico’s hoort te lopen omdat financiële stabiliteit
niet alleen in het belang van burgers is, maar ook in het belang van financiële instellingen;
overwegende, dat een combinatie van publieke en private financiering het vertrouwen in en de
reikwijdte van het aanpassingsprogramma vergroot;
overwegende, dat de balans van financiële instellingen door het steunpakket aan Griekenland is
versterkt;
verzoekt de regering om tot een bij voorkeur Europees dan wel Nederlands initiatief met financiële
instellingen te komen waardoor deze instellingen binnen hun mogelijkheden feitelijk bijdragen aan de
financiering van de Griekse overheid,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

KREDIETEN

GRIEKENLAND

OVERHEIDSFINANCIËN

STAATSLENINGEN

INTERNATIONALE MONETAIRE SITUATIE



553552

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8459230

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0717 07

Titel Raad voor Economische en Financiële Zaken

Citeertitel Het feitelijk bijdragen door financiële instellingen aan de financiering van de Griekse
overheid

Soort Motie

Datum 2010.05.07

Indiener Naam Partij Functie

P.J.G. Tang PvdA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

C.C.M. Vendrik GL Lid Tweede Kamer

F.H.H. Weekers VVD Lid Tweede Kamer

F.J.F.M. de Nerée tot Babberich CDA Lid Tweede Kamer

E.A. Cramer CU Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.05.07 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 081 6925

2010.05.07 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 081 6933

Stemming Datum Uitslag

2010.05.07 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

tegen: LVER

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Duitse banken bereid lijken om de leningen aan Griekenland mede te
financieren en kredietlijnen aan Griekse banken open te houden;
overwegende, dat niet alleen de belastingbetaler risico’s hoort te lopen omdat financiële stabiliteit
niet alleen in het belang van burgers is, maar ook in het belang van financiële instellingen;
overwegende, dat een combinatie van publieke en private financiering het vertrouwen in en de
reikwijdte van het aanpassingsprogramma vergroot;
overwegende, dat de balans van financiële instellingen door het steunpakket aan Griekenland is
versterkt;
verzoekt de regering om tot een bij voorkeur Europees dan wel Nederlands initiatief met financiële
instellingen te komen waardoor deze instellingen binnen hun mogelijkheden feitelijk bijdragen aan de
financiering van de Griekse overheid,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

KREDIETEN

GRIEKENLAND

OVERHEIDSFINANCIËN

STAATSLENINGEN

INTERNATIONALE MONETAIRE SITUATIE

553

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8465531

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0395 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel De ambities voor een Europees actieprogramma voor dierenwelzijn

Soort Motie

Datum 2010.05.12

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.E. Waalkens PvdA Lid Tweede Kamer

W. van Gent GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.05.12 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 083 7014

2010.05.12 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 083 7014

Stemming Datum Uitslag

2010.05.12 Aangehouden

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het huidige Europees Actieprogramma Dierenwelzijn onvoldoende resultaten heeft
opgeleverd voor de verbetering van welzijn van dieren in Europa;
constaterende, dat het huidige programma afloopt in 2010 en dat een nieuw actieprogramma de
komende maanden zal moeten worden voorbereid;
verzoekt de regering heldere ambities te formuleren voor een nieuw Europees Actieprogramma
Dierenwelzijn;
verzoekt de regering tevens een concreet stappenplan te ontwikkelen voor de Nederlandse inzet om deze
ambities voor Europees dierenwelzijn te realiseren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EU

DIERENWELZIJN



554554

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8469674

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0204 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Voorop stellen van herstel en behoud van de mariene ecosystemen

Soort Motie

Datum 2010.05.20

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.05.20 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 086 7265

2010.05.20 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 086 7290

Stemming Datum Uitslag

2010.05.20 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat ondanks de doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) om de
natuurlijke hulpbronnen in zee duurzaam te beheren inmiddels 88% van de Europese visbestanden is
overbevist en maar liefst 30% hiervan mogelijk niet meer kan herstellen;
overwegende, dat de zeeën en oceanen zich in deplorabele toestand bevinden, en dat ook de
Europese Commissie heeft verklaard dat het GVB heeft gefaald om de zeeën te beschermen tegen
overbevissing en vernietiging van mariene natuur;
overwegende, dat een belangrijke oorzaak voor het falen van het GVB erin is gelegen dat is gewerkt
met veel te algemene definities en begrippen, die voor meerdere uitleg vatbaar bleken en die geen
duidelijke kaders stelden voor het beoogde duurzame beheer;
constaterende, dat de definitie van de ecosysteembenadering die Nederland hanteert als inzet voor
de hervorming van het GVB (“het zoveel mogelijk nut halen uit de levende natuurlijke hulpbronnen in
zee en tegelijkertijd de gevolgen daarvan voor het milieu minimaliseren”) wederom bol staat van de
multi-interpretabele begrippen;
verzoekt de regering bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid herstel en behoud
van de mariene ecosystemen voorop te stellen en te hanteren als randvoorwaarde waarbinnen het
nieuwe beleid vorm kan krijgen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EUROPESE COMMISSIE

EU

VISSERIJ



555554

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8469674

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32123 0204 XIV

Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Citeertitel Voorop stellen van herstel en behoud van de mariene ecosystemen

Soort Motie

Datum 2010.05.20

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.05.20 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 086 7265

2010.05.20 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 086 7290

Stemming Datum Uitslag

2010.05.20 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat ondanks de doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) om de
natuurlijke hulpbronnen in zee duurzaam te beheren inmiddels 88% van de Europese visbestanden is
overbevist en maar liefst 30% hiervan mogelijk niet meer kan herstellen;
overwegende, dat de zeeën en oceanen zich in deplorabele toestand bevinden, en dat ook de
Europese Commissie heeft verklaard dat het GVB heeft gefaald om de zeeën te beschermen tegen
overbevissing en vernietiging van mariene natuur;
overwegende, dat een belangrijke oorzaak voor het falen van het GVB erin is gelegen dat is gewerkt
met veel te algemene definities en begrippen, die voor meerdere uitleg vatbaar bleken en die geen
duidelijke kaders stelden voor het beoogde duurzame beheer;
constaterende, dat de definitie van de ecosysteembenadering die Nederland hanteert als inzet voor
de hervorming van het GVB (“het zoveel mogelijk nut halen uit de levende natuurlijke hulpbronnen in
zee en tegelijkertijd de gevolgen daarvan voor het milieu minimaliseren”) wederom bol staat van de
multi-interpretabele begrippen;
verzoekt de regering bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid herstel en behoud
van de mariene ecosystemen voorop te stellen en te hanteren als randvoorwaarde waarbinnen het
nieuwe beleid vorm kan krijgen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

EUROPESE COMMISSIE

EU

VISSERIJ

555

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8469592

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32360 0004

Titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2009

Citeertitel Een toets van de staatsbalans door de Algemene Rekenkamer

Soort Motie

Datum 2010.05.20

Indiener Naam Partij Functie

P.L.B.A. van Geel CDA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M. Rutte VVD Lid Tweede Kamer

F. Halsema GL Lid Tweede Kamer

M.I. Hamer PvdA Lid Tweede Kamer

E.G.M. Roemer SP Lid Tweede Kamer

C.G. van der Staaij SGP Lid Tweede Kamer

E.A. Cramer CU Lid Tweede Kamer

G. Wilders PVV Lid Tweede Kamer

A. Pechtold D66 Lid Tweede Kamer

M.C.F. Verdonk LVER Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.05.20 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 086 7257

2010.05.20 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 086 7283

Stemming Datum Uitslag

2010.05.20 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2009 de staatsbalans is opgenomen;
overwegende, dat deze staatsbalans door de Algemene Rekenkamer niet op zijn juistheid is getoetst;
verzoekt de Algemene Rekenkamer deze toets in de toekomst wel uit te voeren en over de juistheid en
volledigheid te rapporteren in haar rapport bij het Financieel Jaarverslag van Rijk,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

CONTROLE OP DE OVERHEID

RIJKSBEGROTINGEN

ALGEMENE REKENKAMER

OVERHEIDSFINANCIËN



556556

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8487177

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31466 000L

Titel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de
elektronische informatieuitwisseling in de zorg

Citeertitel Een communicatieplan van de regering waarin de stand van zaken wordt toegelicht en
duidelijkheid gegeven wordt over het vervolgtraject

Soort Motie

Datum 2010.06.01

Indiener Naam Partij Functie

T.M. Slagter-Roukema SP Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.M. Dupuis VVD Lid Eerste Kamer

I.Y. Tan PvdA Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

J.W.M. Engels D66 Lid Eerste Kamer

H. Franken CDA Lid Eerste Kamer

H. ten Hoeve OSF Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.06.01 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 030 1312

2010.06.01 Aangehouden Handelingen I 2009 - 2010 030 1311

2010.07.06 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 036 1591

Stemming Datum Uitslag

2010.07.06 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD

Tekst De Eerste Kamer bijeen ter bespreking van de brief van minister Klink van 6 mei 2010
over de stand van zaken ten aanzien van wetsvoorstel 31466 Elektronisch
Patiëntendossier (31466, H),
overwegende, dat de ontwikkeling van het L-EPD geen wettelijke basis heeft en dat die
wettelijke basis ook nog enige tijd op zich laat wachten,
overwegende, dat de minister op 2 november 2008 alle burgers van Nederland per brief
informeerde over het L-EPD en daarbij heeft aangegeven dat men bezwaar hiertegen kon
aantekenen en op welke wijze dat diende te gebeuren,
overwegende, dat sindsdien de ontwikkeling van het L-EPD vertraging heeft opgelopen en
er sinds de brief veel is veranderd waardoor het voor burgers veelal onduidelijk is
waartegen bezwaar is aangetekend, dan wel of bezwaar aantekenen nog mogelijk is,
verzoekt de regering een communicatieplan op te stellen in overleg met de relevante
veldpartijen (vertegenwoordigers van patiënten/consumenten en zorgaanbieders) waarin
zij de stand van zaken toelicht en duidelijkheid geeft over het vervolgtraject,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MEDISCHE REGISTRATIE

PATIËNTEN

REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

DATABANKEN

SOFI-NUMMER

ICT



557556

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8487177

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31466 000L

Titel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de
elektronische informatieuitwisseling in de zorg

Citeertitel Een communicatieplan van de regering waarin de stand van zaken wordt toegelicht en
duidelijkheid gegeven wordt over het vervolgtraject

Soort Motie

Datum 2010.06.01

Indiener Naam Partij Functie

T.M. Slagter-Roukema SP Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.M. Dupuis VVD Lid Eerste Kamer

I.Y. Tan PvdA Lid Eerste Kamer

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

Ch.P. Thissen GL Lid Eerste Kamer

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

J.W.M. Engels D66 Lid Eerste Kamer

H. Franken CDA Lid Eerste Kamer

H. ten Hoeve OSF Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.06.01 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 030 1312

2010.06.01 Aangehouden Handelingen I 2009 - 2010 030 1311

2010.07.06 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 036 1591

Stemming Datum Uitslag

2010.07.06 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, FrYil, GL, OSF, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD

Tekst De Eerste Kamer bijeen ter bespreking van de brief van minister Klink van 6 mei 2010
over de stand van zaken ten aanzien van wetsvoorstel 31466 Elektronisch
Patiëntendossier (31466, H),
overwegende, dat de ontwikkeling van het L-EPD geen wettelijke basis heeft en dat die
wettelijke basis ook nog enige tijd op zich laat wachten,
overwegende, dat de minister op 2 november 2008 alle burgers van Nederland per brief
informeerde over het L-EPD en daarbij heeft aangegeven dat men bezwaar hiertegen kon
aantekenen en op welke wijze dat diende te gebeuren,
overwegende, dat sindsdien de ontwikkeling van het L-EPD vertraging heeft opgelopen en
er sinds de brief veel is veranderd waardoor het voor burgers veelal onduidelijk is
waartegen bezwaar is aangetekend, dan wel of bezwaar aantekenen nog mogelijk is,
verzoekt de regering een communicatieplan op te stellen in overleg met de relevante
veldpartijen (vertegenwoordigers van patiënten/consumenten en zorgaanbieders) waarin
zij de stand van zaken toelicht en duidelijkheid geeft over het vervolgtraject,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

MEDISCHE REGISTRATIE

PATIËNTEN

REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

DATABANKEN

SOFI-NUMMER

ICT

557

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8535048

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

00088 000B gewijzigd

00088 000D

Titel Debat over het natuurherstel en verdieping van de Westerschelde

Citeertitel Natuurherstelmogelijkheden en verdieping van de Westerschelde

Soort Motie

Datum 2010.06.15

Indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

A.G. Schouw D66 Lid Tweede Kamer

R. de Boer CU Lid Eerste Kamer

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

E.J. Janse de Jonge CDA Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.06.15 Ingediend Handelingen I 2009 - 2010 032 1366

2010.06.22 Gewijzigd Handelingen I 2009 - 2010 033 1398

Stemming Datum Uitslag

2010.06.22 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:
–de 600 ha aan natuurherstelmaatregelen volgens het advies van de commissie Nijpels slechts een
eerste stap op weg naar een gezond en dynamisch ecosysteem in de Westerschelde is;
–voor de huidige maatregelen al weinig draagvlak is;
–de regering met instemming van de Tweede Kamer aangegeven heeft het Natura 2000 beleid te
willen herzien;
–een verzoek tot verdergaande verdieping van de Westerschelde niet onwaarschijnlijk is;
–het overstromingsgevaar in het licht van het advies van de Deltacom-missie onvoldoende aandacht
gekregen heeft;
–het buitendijks alternatief van het waterschap onvoldoende beargumenteerd afgewezen is;
besluit dat:
–de rijksprojectenprocedure onverkort van toepassing dient te zijn,
–er geen beroep op de Crisis- en Herstelwet gedaan zal worden om versnelling van de procedure te
realiseren;
–er bij de behandeling van de zienswijzen de aan dit besluit vooraf-gaande overwegingen betrokken
zullen worden; en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

WATERHUISHOUDING

NATUURBEHOUD

WESTERSCHELDE

ZEELAND

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Betreft Kamerstuk LXXXVIII 000B



558558

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8506243

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

30413 0146

Titel Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

Citeertitel Blokkeren van mogelijk gebruik van geld van Nederlandse pensioenfondsen ter bestrijding
van de kredietcrisis

Soort Motie

Datum 2010.06.16

Indiener Naam Partij Functie

P.H. Omtzigt CDA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

P. Ulenbelt SP Lid Tweede Kamer

P. Linhard PvdA Lid Tweede Kamer

S.A. Blok VVD Lid Tweede Kamer

J.C.M. Sap GL Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

J.M. Cramer PvdA Lid Tweede Kamer

A.P.C. van Dijck PVV Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.06.16 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 087 7344

2010.06.16 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 087 7347

Stemming Datum Uitslag

2010.06.16 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er in Europa grote sommen geld nodig zijn voor garanties en leningen aan financiële
instellingen en soevereine staten;
van mening, dat het Nederlandse pensioengeld opgebracht is door werkgevers en werknemers en
uitsluitend bestemd is voor Nederlandse pensioenen;
verzoekt de regering elke Europese stap die gaat in de richting van het oplossen van de kredietcrisis door
het Nederlandse pensioengeld als garantie te gebruiken of (semi-)gedwongen te beleggen, met kracht te
blokkeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INTERNATIONALE MONETAIRE SITUATIE

KREDIETEN

PENSIOENEN

BELEGGINGEN

GARANTIEFONDSEN



559558

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8506243

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

30413 0146

Titel Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

Citeertitel Blokkeren van mogelijk gebruik van geld van Nederlandse pensioenfondsen ter bestrijding
van de kredietcrisis

Soort Motie

Datum 2010.06.16

Indiener Naam Partij Functie

P.H. Omtzigt CDA Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

P. Ulenbelt SP Lid Tweede Kamer

P. Linhard PvdA Lid Tweede Kamer

S.A. Blok VVD Lid Tweede Kamer

J.C.M. Sap GL Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

B.J. van der Vlies SGP Lid Tweede Kamer

J.M. Cramer PvdA Lid Tweede Kamer

A.P.C. van Dijck PVV Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.06.16 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 087 7344

2010.06.16 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 087 7347

Stemming Datum Uitslag

2010.06.16 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er in Europa grote sommen geld nodig zijn voor garanties en leningen aan financiële
instellingen en soevereine staten;
van mening, dat het Nederlandse pensioengeld opgebracht is door werkgevers en werknemers en
uitsluitend bestemd is voor Nederlandse pensioenen;
verzoekt de regering elke Europese stap die gaat in de richting van het oplossen van de kredietcrisis door
het Nederlandse pensioengeld als garantie te gebruiken of (semi-)gedwongen te beleggen, met kracht te
blokkeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INTERNATIONALE MONETAIRE SITUATIE

KREDIETEN

PENSIOENEN

BELEGGINGEN

GARANTIEFONDSEN

559

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8506194

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

32369 0009

Titel Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod
pelsdierhouderij

Citeertitel voorbereiding op een Europees verbod op het verhandelen en het in- en uitvoeren van
nertsenbont

Soort Motie

Datum 2010.06.16

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.06.16 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 087 7338

2010.06.16 Aangehouden Handelingen II 2009 - 2010 087 7346

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Nederland en andere landen zich al inzetten voor een Europees nertsenfokverbod;
overwegende, dat de logische vervolgstap is om ook de handel in nertsenbont in Europa te verbieden;
verzoekt de regering zich voor te bereiden op de realisatie van een Europees verbod op het in de handel
brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de EU van nertsenbont en van producten die dergelijk bont
bevatten,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

PELSDIEREN

PELSDIERENHOUDERIJ

VERBODEN



560560

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8535070

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

00088 000D

00088 000B gewijzigd

Titel Debat over het natuurherstel en verdieping van de Westerschelde

Citeertitel Natuurherstelmogelijkheden en verdieping van de Westerschelde

Soort Motie

Datum 2010.06.22

Indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

J.W.M. Engels D66 Lid Eerste Kamer

R. de Boer CU Lid Eerste Kamer

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

E.J. Janse de Jonge CDA Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.06.22 Stem-
verklaring

Handelingen I 2009 - 2010 033 1398

2010.06.22 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 033 1398

Stemming Datum Uitslag

2010.06.22 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, FrYil, OSF, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD

tegen: GL

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging, overwegende, dat
–de 600 ha aan natuurherstelmaatregelen volgens het advies van de commissie Nijpels slechts een
eerste stap op weg naar een gezond en dynamisch ecosysteem in de Westerschelde is;
–voor de huidige maatregelen al weinig draagvlak is;
–de regering met instemming van de Tweede Kamer aangegeven heeft het Natura 2000 beleid te willen
herzien;
–een verzoek tot verdergaande verdieping van de Westerschelde niet onwaarschijnlijk is;
–het overstromingsgevaar in het licht van het advies van de Deltacommissie onvoldoende aandacht
gekregen heeft;
–het buitendijks alternatief van het waterschap onvoldoende beargumenteerd afgewezen is;
spreekt als haar oordeel uit dat
–de rijksprojectenprocedure onverkort van toepassing dient te zijn,
–er geen beroep op de Crisis- en Herstelwet gedaan dient te worden om versnelling van de procedure te
realiseren;
–bij de behandeling van de zienswijzen de boven weergegeven overwegingen betrokken dienen te
worden;
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NATUURBEHOUD

WATERHUISHOUDING

WESTERSCHELDE

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Betreft: Kamerstuk LXXXVIII 000D

Referentie Kamerstuk LXXXVIII 000C, reactie minister



561560

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8535070

Status Definitief

Kamer Eerste

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

00088 000D

00088 000B gewijzigd

Titel Debat over het natuurherstel en verdieping van de Westerschelde

Citeertitel Natuurherstelmogelijkheden en verdieping van de Westerschelde

Soort Motie

Datum 2010.06.22

Indiener Naam Partij Functie

M.C. Meindertsma PvdA Lid Eerste Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

N.K. Koffeman PVDD Lid Eerste Kamer

J.W.M. Engels D66 Lid Eerste Kamer

R. de Boer CU Lid Eerste Kamer

G. van den Berg SGP Lid Eerste Kamer

E.J. Janse de Jonge CDA Lid Eerste Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.06.22 Stem-
verklaring

Handelingen I 2009 - 2010 033 1398

2010.06.22 Stemming Handelingen I 2009 - 2010 033 1398

Stemming Datum Uitslag

2010.06.22 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, FrYil, OSF, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD

tegen: GL

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging, overwegende, dat
–de 600 ha aan natuurherstelmaatregelen volgens het advies van de commissie Nijpels slechts een
eerste stap op weg naar een gezond en dynamisch ecosysteem in de Westerschelde is;
–voor de huidige maatregelen al weinig draagvlak is;
–de regering met instemming van de Tweede Kamer aangegeven heeft het Natura 2000 beleid te willen
herzien;
–een verzoek tot verdergaande verdieping van de Westerschelde niet onwaarschijnlijk is;
–het overstromingsgevaar in het licht van het advies van de Deltacommissie onvoldoende aandacht
gekregen heeft;
–het buitendijks alternatief van het waterschap onvoldoende beargumenteerd afgewezen is;
spreekt als haar oordeel uit dat
–de rijksprojectenprocedure onverkort van toepassing dient te zijn,
–er geen beroep op de Crisis- en Herstelwet gedaan dient te worden om versnelling van de procedure te
realiseren;
–bij de behandeling van de zienswijzen de boven weergegeven overwegingen betrokken dienen te
worden;
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

NATUURBEHOUD

WATERHUISHOUDING

WESTERSCHELDE

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Betreft: Kamerstuk LXXXVIII 000D

Referentie Kamerstuk LXXXVIII 000C, reactie minister

561

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8516239

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

21501 0402 32

Titel Landbouw- en Visserijraad

Citeertitel Steun aan het initiatief om Japan voor het Internationaal Gerechtshof te dagen inzake de
illegale walvisjacht

Soort Motie

Datum 2010.06.24

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.06.24 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 091 7554

2010.06.24 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 091 7557

Stemming Datum Uitslag

2010.06.24 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Australië bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een aanklacht heeft
ingediend tegen Japan vanwege zijn illegale walvisjacht;
overwegende, dat de Internationale Walviscommissie (IWC) tot nu toe niet in staat is gebleken, de
afspraken over de bescherming van de walvis daadwerkelijk te handhaven, dat Japan het moratorium op
de walvisjacht al decennialang structureel schendt en dat het overleg over de walvisjacht zich inmiddels
in een impasse bevindt;
van mening, dat mede gelet op het officiële Nederlandse standpunt over de walvisjacht, initiatieven zoals
die van Australië, waarmee getracht wordt de illegale jacht op walvissen daadwerkelijk te beëindigen, de
volle en openlijke steun verdienen van ons land;
verzoekt de regering om middels een brief aan de Australische regering haar duidelijke steun uit te
spreken voor het initiatief om Japan voor het Internationaal Gerechtshof te dagen inzake de illegale
walvisjacht;
verzoekt de regering de Australische regering daarbij te laten weten dat Nederland van harte bereid is,
waar nodig hulp en ondersteuning te bieden bij het proces,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

AUSTRALIË

WALVISSEN

JACHT

JAPAN

INTERNATIONAAL GERECHTSHOF



562562

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8525988

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27428 0167

Titel Beleidsnota Biotechnologie

Citeertitel Draagvlak in Europees verband voor een herziening van de bio-octrooi richtlijn

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.P.J. van Gerven SP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink CU Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7805 7806

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7844

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen met hoofdelijke stemming

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP, VVD

tegen: CDA, PvdA, PVV

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Nederlandse zaaigoedveredelingssector een belangrijke economische en
kennisintensieve sector is;
overwegende, dat het bedrijfsleven in de Nederlandse veredelingssector een belangrijke rol speelt in de
totstandkoming van innovatieve nieuwe plantenrassen die over de gehele wereld verkocht worden en
aanzien genieten;
overwegende, dat vrije toegang tot uitgangsmateriaal van cruciaal belang is voor de koploperspositie die
deze sector bekleedt;
overwegende, dat nieuwe plantenrassen belangrijk zijn voor het waarborgen van de voedselzekerheid, en
dat ontwikkeling van diverse nieuwe rassen, zowel hier als in ontwikkelingslanden, ernstig belemmerd
wordt door intellectueel eigendom van planteigenschappen;
constaterende, dat de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot octrooien op
planteigenschappen de vrije uitwisseling van dit materiaal belemmert;
verzoekt de regering om in Europees verband draagvlak te zoeken voor een herziening van de bio-
octrooi richtlijn, zodanig dat genetisch materiaal van planten beschikbaar blijft voor verdere veredeling
en vermarkting, zoals onder de volledige "breeders' exemption" van het kwekersrecht,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

PLANTEN

BIOTECHNOLOGIE

EG-RICHTLIJNEN

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie 70 stemmen vóór en 71 stemmen tegen



563562

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8525988

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27428 0167

Titel Beleidsnota Biotechnologie

Citeertitel Draagvlak in Europees verband voor een herziening van de bio-octrooi richtlijn

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.P.J. van Gerven SP Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink CU Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7805 7806

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7844

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen met hoofdelijke stemming

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP, VVD

tegen: CDA, PvdA, PVV

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Nederlandse zaaigoedveredelingssector een belangrijke economische en
kennisintensieve sector is;
overwegende, dat het bedrijfsleven in de Nederlandse veredelingssector een belangrijke rol speelt in de
totstandkoming van innovatieve nieuwe plantenrassen die over de gehele wereld verkocht worden en
aanzien genieten;
overwegende, dat vrije toegang tot uitgangsmateriaal van cruciaal belang is voor de koploperspositie die
deze sector bekleedt;
overwegende, dat nieuwe plantenrassen belangrijk zijn voor het waarborgen van de voedselzekerheid, en
dat ontwikkeling van diverse nieuwe rassen, zowel hier als in ontwikkelingslanden, ernstig belemmerd
wordt door intellectueel eigendom van planteigenschappen;
constaterende, dat de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot octrooien op
planteigenschappen de vrije uitwisseling van dit materiaal belemmert;
verzoekt de regering om in Europees verband draagvlak te zoeken voor een herziening van de bio-
octrooi richtlijn, zodanig dat genetisch materiaal van planten beschikbaar blijft voor verdere veredeling
en vermarkting, zoals onder de volledige "breeders' exemption" van het kwekersrecht,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

PLANTEN

BIOTECHNOLOGIE

EG-RICHTLIJNEN

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie 70 stemmen vóór en 71 stemmen tegen

563

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8525961

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27428 0165

Titel Beleidsnota Biotechnologie

Citeertitel Uitwerken van optie 2 en 3 van het rapport "Veredelde Zaken"

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

H.P.J. van Gerven SP Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer

G.P.J. Koopmans CDA Lid Tweede Kamer

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink CU Lid Tweede Kamer

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7804 7805

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7844

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering in de voorbereiding van het wetgevingstraject in opvolging van het rapport
veredelde zaken, niet alleen optie 3 (beperkte kwekersvrijstelling) uit te werken van het rapport, maar
ook optie 2 (volledige kwekersvrijstelling), en daarbij de juridische (on)mogelijkheden zowel in nationale,
Europese als mondiale wet- en regelgeving te onderzoeken en binnen drie maanden met voorstellen naar
de Kamer te komen, zodat over deze opties gesproken kan worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

WETGEVING

BIOTECHNOLOGIE

KWEKERSRECHTEN

Relatie Soort Beschrijving Link

Referentie Kamerstuk 27428 0174, reactie minister



564564

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8525937

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27428 0164

Titel Beleidsnota Biotechnologie

Citeertitel Het niet meer verwerven van intellectuele eigendomsrechten op genen en plant- en
diereigenschappen

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7804

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7844

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, GL, PVDD, SGP, SP

tegen: CDA, D66, PvdA, PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat genen en plantenrassen geen menselijke uitvinding zijn, maar veel eerder een
menselijke ontdekking;
overwegende, dat genetische biodiversiteit behoort tot het algemeen erfgoed van wereldburgers en niet
van enkele agromultinationals;
overwegende, dat het zeer onwenselijk is als in korte tijd enkele agromultinationals de exclusieve
eigendomsrechten verkrijgen van alle essentiële genen voor de productie van gezond en duurzaam
voedsel, maar dat een dergelijk scenario zich onder de huidige wet- en regelgeving snel zou kunnen
voltrekken;
overwegende, dat voor boeren, consumenten en veredelaars de vrije beschikbaarheid van
agrobiodiversiteit van groot belang is om de wereldbevolking te kunnen voeden, juist ook op de lange
termijn;
verzoekt de regering zich in te zetten om op mondiaal, Europees en nationaal niveau wet- en regelgeving
zo aan te passen dat het verwerven van intellectuele eigendomsrechten op genen, planten- en
diereneigenschappen niet meer mogelijk is,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GENTECHNOLOGIE

PLANTEN

DIEREN

WETGEVING

VOEDSELVOORZIENING



565564

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8525937

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27428 0164

Titel Beleidsnota Biotechnologie

Citeertitel Het niet meer verwerven van intellectuele eigendomsrechten op genen en plant- en
diereigenschappen

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7804

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7844

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, GL, PVDD, SGP, SP

tegen: CDA, D66, PvdA, PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat genen en plantenrassen geen menselijke uitvinding zijn, maar veel eerder een
menselijke ontdekking;
overwegende, dat genetische biodiversiteit behoort tot het algemeen erfgoed van wereldburgers en niet
van enkele agromultinationals;
overwegende, dat het zeer onwenselijk is als in korte tijd enkele agromultinationals de exclusieve
eigendomsrechten verkrijgen van alle essentiële genen voor de productie van gezond en duurzaam
voedsel, maar dat een dergelijk scenario zich onder de huidige wet- en regelgeving snel zou kunnen
voltrekken;
overwegende, dat voor boeren, consumenten en veredelaars de vrije beschikbaarheid van
agrobiodiversiteit van groot belang is om de wereldbevolking te kunnen voeden, juist ook op de lange
termijn;
verzoekt de regering zich in te zetten om op mondiaal, Europees en nationaal niveau wet- en regelgeving
zo aan te passen dat het verwerven van intellectuele eigendomsrechten op genen, planten- en
diereneigenschappen niet meer mogelijk is,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

GENTECHNOLOGIE

PLANTEN

DIEREN

WETGEVING

VOEDSELVOORZIENING

565

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8525905

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

27428 0163

Titel Beleidsnota Biotechnologie

Citeertitel Een mondiale afspraak over vrij beschikbaar zijn van planteigenschappen voor boeren en
veredelaars

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

H.P.J. van Gerven SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7804

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7844

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP

tegen: CDA, PvdA, PVV, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het in een wereld met een groeiende wereldbevolking van groot belang is dat de
genen die nodig zijn om gewassen te ontwikkelen die ons in deze veranderende wereld kunnen voeden,
vrij beschikbaar zijn, en niet het exclusieve eigendom van een aantal private partijen;
overwegende, dat het kwekersrecht mogelijkheden schept om investeringen in innovaties terug te
verdienen zonder verdere innovatie te belemmeren;
overwegende, dat het octrooirecht dit kwekersrecht nu doorkruist, omdat binnen de Europese
Biotechnologie- en Octrooirichtlijn (98/44/EG) de mogelijkheid bestaat om ook octrooien aan te vragen
op planteneigenschappen;
constaterende, dat een brede coalitie van veredelaars, telers, boeren, milieu- en
ontwikkelingsorganisaties heeft aangegeven dat octrooien op planteneigenschappen de consolidatieslag
in de plantenveredeling versterken, dat daarmee de afhankelijkheid van een klein aantal multinationale
ondernemingen wordt versterkt en dat dit vergaande consequenties kan hebben voor de snelheid van
innovatie, de keuzevrijheid van telers en consumenten, de biodiversiteit en de voedselzekerheid;
verzoekt de regering dit probleem mee te nemen in de lopende WTO-onderhandelingen en zich daarbij in
te zetten voor een mondiale afspraak dat planteneigenschappen vrij beschikbaar zijn voor boeren en
veredelaars en evenals diereneigenschappen niet (meer) octrooieerbaar zullen zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

OCTROOIRECHT

KWEKERSRECHTEN

PLANTEN

GENTECHNOLOGIE

VOEDSELVOORZIENING



566566

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8523703

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0416

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Afzien van een ontheffing voor gewetensbezwaren tegen vaccinatie van melkgeiten en -
schapen

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

K. Verhoeven D66 Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7813

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7846

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat ongevaccineerde melkgeiten en -schapen een direct risico voor de volksgezondheid
kunnen vormen vanwege de uitstoot van Q-koortsbacteriën;
constaterende, dat de regering ontheffing heeft verleend aan twee bedrijven die vanwege
gewetensbezwaren niet willen vaccineren;
overwegende, dat hierdoor een onnodig risico wordt genomen voor de volksgezondheid;
voorts overwegende, dat het onacceptabel is, dieren te doden in plaats van te vaccineren;
verzoekt de regering af te zien van een ontheffing voor gewetensbezwaren tegen vaccinatie van
melkgeiten en -schapen en de vaccinatieplicht onverkort op te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFECTIEZIEKTEN

DIERZIEKTEN

GEITEN

SCHAPEN

INENTINGEN



567566

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8523703

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0416

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Afzien van een ontheffing voor gewetensbezwaren tegen vaccinatie van melkgeiten en -
schapen

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

K. Verhoeven D66 Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7813

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7846

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PvdA, PVDD, SP

tegen: CDA, CU, PVV, SGP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat ongevaccineerde melkgeiten en -schapen een direct risico voor de volksgezondheid
kunnen vormen vanwege de uitstoot van Q-koortsbacteriën;
constaterende, dat de regering ontheffing heeft verleend aan twee bedrijven die vanwege
gewetensbezwaren niet willen vaccineren;
overwegende, dat hierdoor een onnodig risico wordt genomen voor de volksgezondheid;
voorts overwegende, dat het onacceptabel is, dieren te doden in plaats van te vaccineren;
verzoekt de regering af te zien van een ontheffing voor gewetensbezwaren tegen vaccinatie van
melkgeiten en -schapen en de vaccinatieplicht onverkort op te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFECTIEZIEKTEN

DIERZIEKTEN

GEITEN

SCHAPEN

INENTINGEN

567

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8523686

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0415

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel Verbinden van de herbevolking van melkgeiten- en schapenstallen aan een maximum aantal
dieren

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7813

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7846

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het RIVM stelt dat de aanvoer van een groot aantal geiten op een besmet bedrijf een
grotere kans biedt op een mogelijke overdracht naar de mens dan herbevolking met minder dieren;
constaterende, dat tijdens de uitbraak ook gebleken is dat het grootste besmettingsgevaar van de grote
bedrijven komt;
overwegende, dat bedrijven met 10.000 geiten binnenkort mogen herbevolken;
verzoekt de regering de herbevolking van melkgeiten- en schapenstallen aan een maximumaantal dieren
te binden en een voorstel daartoe voor 15 augustus aan de Kamer te zenden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFECTIEZIEKTEN

DIERZIEKTEN

GEITEN

DIERENVERBLIJVEN

BEDRIJFSGROOTTE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN



568568

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8523674

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0414

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel In stand houden van het fok- en aanvoerverbod in de melkgeiten- en schapensector

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7813

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7846

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PvdA, PVDD

tegen: CDA, CU, D66, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de infectiedruk van de c. burnettibacterie in de omgeving van besmette bedrijven nog
erg hoog is;
constaterende, dat het Q-koortsvaccin infecties met deze bacterie bij geiten niet voorkomt;
constaterende, dat onvoldoende bekend is of het vaccin de uitstoot van Q-koortsbacteriën in voldoende
mate kan voorkomen om de volksgezondheid niet langer in gevaar te brengen;
overwegende, dat het belang van de volksgezondheid voorop moet staan in het Q-koortsbeleid;
verzoekt de regering het fok- en aanvoerverbod in de melkgeiten- en schapensector in stand te houden
totdat onomstotelijk is aangetoond dat de dreiging voor de volksgezondheid daadwerkelijk geweken is,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFECTIEZIEKTEN

DIERZIEKTEN

GEITEN

GEZONDHEIDSZORG

FOKKEN VAN DIEREN

VERBODEN



569568

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8523674

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

28286 0414

Titel Dierenwelzijn

Citeertitel In stand houden van het fok- en aanvoerverbod in de melkgeiten- en schapensector

Soort Motie

Datum 2010.07.01

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.07.01 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 094 7813

2010.07.01 Stemming Handelingen II 2009 - 2010 094 7846

Stemming Datum Uitslag

2010.07.01 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: GL, PvdA, PVDD

tegen: CDA, CU, D66, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de infectiedruk van de c. burnettibacterie in de omgeving van besmette bedrijven nog
erg hoog is;
constaterende, dat het Q-koortsvaccin infecties met deze bacterie bij geiten niet voorkomt;
constaterende, dat onvoldoende bekend is of het vaccin de uitstoot van Q-koortsbacteriën in voldoende
mate kan voorkomen om de volksgezondheid niet langer in gevaar te brengen;
overwegende, dat het belang van de volksgezondheid voorop moet staan in het Q-koortsbeleid;
verzoekt de regering het fok- en aanvoerverbod in de melkgeiten- en schapensector in stand te houden
totdat onomstotelijk is aangetoond dat de dreiging voor de volksgezondheid daadwerkelijk geweken is,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

INFECTIEZIEKTEN

DIERZIEKTEN

GEITEN

GEZONDHEIDSZORG

FOKKEN VAN DIEREN

VERBODEN

569

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8634970

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

31980 0013

Titel Parlementair onderzoek financieel stelsel

Citeertitel Het overnemen van het pakket aan aanbevelingen van de commissie

Soort Motie

Datum 2010.09.16

Indiener Naam Partij Functie

A. Mulder VVD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel CDA Lid Tweede Kamer

R.H.A. Plasterk PvdA Lid Tweede Kamer

A. Slob CU Lid Tweede Kamer

R.A. van Vliet PVV Lid Tweede Kamer

W. Koolmees D66 Lid Tweede Kamer

E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer

E. Irrgang SP Lid Tweede Kamer

B.A.M. Braakhuis GL Lid Tweede Kamer

M.L. Thieme PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.09.16 Ingediend Handelingen II 2009 - 2010 101 8137

2010.09.28 Stemming Handelingen II 2010 - 2011 004

Stemming Datum Uitslag

2010.09.28 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
gelet op de opdracht van de Kamer aan de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel;
van oordeel, dat de commissie gedegen onderzoek heeft gepleegd naar een complex onderwerp, te
weten de crisis in het financiële stelsel, en de bevindingen heeft weergegeven in een heldere rapportage;
spreekt hier haar grote waardering voor uit;
roept de banken op om de Code Banken voor het eind van het jaar uit te breiden en aan te passen in lijn
met de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel;
spreekt voorts uit het pakket aan aanbevelingen over te nemen en stelt vast dat het rapport voldoende
basis biedt voor een nadere gedachtewisseling met het kabinet,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

ENQUÊTERECHT PARLEMENT

FINANCIËLE INSTELLINGEN

RECESSIE

KREDIETEN

BANKWEZEN

CONTROLE OP DE OVERHEID



570570

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8673731

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

26991 0291

26991 0285 gewijzigd

Titel Voedselveiligheid

Citeertitel Regelmatige rapportages over het handhavingsverbod

Soort Motie

Datum 2010.10.07

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.10.07 Ingediend Handelingen II 2010 - 2011 009

2010.10.07 Stemming Handelingen II 2010 - 2011 009

Stemming Datum Uitslag

2010.10.07 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de regering de afgelopen jaren de Kamer op verschillende momenten heeft
toegezegd, maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat met dioxine vervuilde paling niet op de
markt wordt gebracht;
constaterende, dat de handhaving van het verbod op het verhandelen van paling die niet voldoet aan
de voedselveiligheidsnormen de afgelopen jaren, ondanks deze toezeggingen, ernstig tekort is
geschoten;
verzoekt de regering met maandelijkse rapportages te komen over de handhaving van het verbod op
het verhandelen en verkopen van paling die te hoge gehaltes dioxines bevat en daarmee niet voldoet
aan de voedselveiligheidsnormen die voor paling zijn vastgesteld,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSEN

VISSERIJ

VERBODEN

WATERVERONTREINIGING

HANDHAVING

DIOXINEN



571570

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8673731

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

26991 0291

26991 0285 gewijzigd

Titel Voedselveiligheid

Citeertitel Regelmatige rapportages over het handhavingsverbod

Soort Motie

Datum 2010.10.07

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.10.07 Ingediend Handelingen II 2010 - 2011 009

2010.10.07 Stemming Handelingen II 2010 - 2011 009

Stemming Datum Uitslag

2010.10.07 Aangenomen met algemene stemmen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de regering de afgelopen jaren de Kamer op verschillende momenten heeft
toegezegd, maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat met dioxine vervuilde paling niet op de
markt wordt gebracht;
constaterende, dat de handhaving van het verbod op het verhandelen van paling die niet voldoet aan
de voedselveiligheidsnormen de afgelopen jaren, ondanks deze toezeggingen, ernstig tekort is
geschoten;
verzoekt de regering met maandelijkse rapportages te komen over de handhaving van het verbod op
het verhandelen en verkopen van paling die te hoge gehaltes dioxines bevat en daarmee niet voldoet
aan de voedselveiligheidsnormen die voor paling zijn vastgesteld,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSEN

VISSERIJ

VERBODEN

WATERVERONTREINIGING

HANDHAVING

DIOXINEN

571

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8671953

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

26991 0290

Titel Voedselveiligheid

Citeertitel Afbouwen van de visserij op aal

Soort Motie

Datum 2010.10.07

Indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.10.07 Ingediend Handelingen II 2010 - 2011 009

2010.10.07 Stemming Handelingen II 2010 - 2011 009

Stemming Datum Uitslag

2010.10.07 Verworpen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: D66, GL, PVDD

tegen: CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de aal als “ernstig bedreigd” op de rode lijst van de IUCN staat;
overwegende, dat de internationale wetenschap al jaren pleit voor een vangstverbod op aal;
overwegende, dat steeds meer supermarkten stoppen met de verkoop van paling;
overwegende, dat jaarlijks 300.000 kilo paling wordt verhandeld met te hoge dioxinegehalten;
overwegende, dat consumenten niet weten wanneer zij wel of niet met door dioxine vervuilde paling
te maken hebben;
overwegende, dat de palingsector de tijd moet krijgen, over te stappen op alternatieve
inkomstenbronnen;
verzoekt de regering de visserij op aal binnen vier jaar geleidelijk af te bouwen en te zoeken naar
alternatieven voor de sector,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSEN

DIOXINEN

VISSERIJ

VERBODEN



572572

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8671650

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

26991 0285 gewijzigd

26991 0291

Titel Voedselveiligheid

Citeertitel Regelmatige rapportages over het handhavingsverbod

Soort Motie

Datum 2010.10.07

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.10.07 Ingediend Handelingen II 2010 - 2011 009

2010.10.07 Gewijzigd Handelingen II 2010 - 2011 009

Stemming Datum Uitslag

2010.10.07 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de regering de afgelopen jaren de Kamer op verschillende momenten heeft
toegezegd, maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat met dioxine vervuilde paling niet op de
markt wordt gebracht;
constaterende, dat de handhaving van het verbod op het verhandelen van paling die niet voldoet aan
de voedselveiligheidsnormen de afgelopen jaren, ondanks deze toezeggingen, ernstig tekort is
geschoten;
verzoekt de regering met maandelijkse rapportages te komen over de handhaving van het verbod op
het verhandelen en verkopen van paling die te hoge gehaltes dioxines bevat en daarmee niet voldoet
aan de voedselveiligheidsnormen die voor paling zijn vastgesteld,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSEN

VISSERIJ

VERBODEN

WATERVERONTREINIGING

HANDHAVING

DIOXINEN



573572

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8671650

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

26991 0285 gewijzigd

26991 0291

Titel Voedselveiligheid

Citeertitel Regelmatige rapportages over het handhavingsverbod

Soort Motie

Datum 2010.10.07

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.10.07 Ingediend Handelingen II 2010 - 2011 009

2010.10.07 Gewijzigd Handelingen II 2010 - 2011 009

Stemming Datum Uitslag

2010.10.07 Gewijzigd

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de regering de afgelopen jaren de Kamer op verschillende momenten heeft
toegezegd, maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat met dioxine vervuilde paling niet op de
markt wordt gebracht;
constaterende, dat de handhaving van het verbod op het verhandelen van paling die niet voldoet aan
de voedselveiligheidsnormen de afgelopen jaren, ondanks deze toezeggingen, ernstig tekort is
geschoten;
verzoekt de regering met maandelijkse rapportages te komen over de handhaving van het verbod op
het verhandelen en verkopen van paling die te hoge gehaltes dioxines bevat en daarmee niet voldoet
aan de voedselveiligheidsnormen die voor paling zijn vastgesteld,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSEN

VISSERIJ

VERBODEN

WATERVERONTREINIGING

HANDHAVING

DIOXINEN
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Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

26991 0284

Titel Voedselveiligheid

Citeertitel Een wettelijk visverbod voor paling in de vervuilde gebieden

Soort Motie

Datum 2010.10.07

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.10.07 Ingediend Handelingen II 2010 - 2011 009

2010.10.07 Stemming Handelingen II 2010 - 2011 009

Stemming Datum Uitslag

2010.10.07 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, VVD

tegen: SGP, SP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat sinds oktober 2000 voedselveiligheidsnormen van kracht zijn voor de toegestane
hoeveelheid dioxine in paling en dat handhaving van die normen tot nu toe ernstig tekort is geschoten;
constaterende, dat de regering heeft verklaard dat haar inzet is dat paling die niet aan de
voedselveiligheidsnormen voldoet, niet op de markt wordt gebracht en niet wordt gevangen;
constaterende, dat de ministers van LNV en van VWS daartoe werken aan handhavingsplannen;
overwegende, dat er gerede kans bestaat dat de handhavingsplannen die de regering heeft
aangekondigd, niet effectief en niet doelmatig zullen blijken;
constaterende, dat de handhavende instantie (Voedsel en Waren Autoriteit) eerder al adviseerde om een
vangstverbod in te stellen;
verzoekt de regering parallel aan de uitwerking van de handhavingsplannen, voorbereidende stappen te
nemen om over te kunnen gaan tot een wettelijk visverbod voor paling in de vervuilde gebieden als de
nieuwe handhavingsinzet niet effectief en doelmatig genoeg blijkt te zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSEN

VISSERIJ

VERBODEN

WATERVERONTREINIGING

DIOXINEN
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Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8671619

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

26991 0284

Titel Voedselveiligheid

Citeertitel Een wettelijk visverbod voor paling in de vervuilde gebieden

Soort Motie

Datum 2010.10.07

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
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2010.10.07 Ingediend Handelingen II 2010 - 2011 009

2010.10.07 Stemming Handelingen II 2010 - 2011 009

Stemming Datum Uitslag

2010.10.07 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, VVD

tegen: SGP, SP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat sinds oktober 2000 voedselveiligheidsnormen van kracht zijn voor de toegestane
hoeveelheid dioxine in paling en dat handhaving van die normen tot nu toe ernstig tekort is
geschoten;
constaterende, dat de regering heeft verklaard dat haar inzet is dat paling die niet aan de
voedselveiligheidsnormen voldoet, niet op de markt wordt gebracht en niet wordt gevangen;
constaterende, dat de ministers van LNV en van VWS daartoe werken aan handhavingsplannen;
overwegende, dat er gerede kans bestaat dat de handhavingsplannen die de regering heeft
aangekondigd, niet effectief en niet doelmatig zullen blijken;
constaterende, dat de handhavende instantie (Voedsel en Waren Autoriteit) eerder al adviseerde om
een vangstverbod in te stellen;
verzoekt de regering parallel aan de uitwerking van de handhavingsplannen, voorbereidende stappen
te nemen om over te kunnen gaan tot een wettelijk visverbod voor paling in de vervuilde gebieden
als de nieuwe handhavingsinzet niet effectief en doelmatig genoeg blijkt te zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSEN

VISSERIJ

VERBODEN

WATERVERONTREINIGING

DIOXINEN



575574

Kamerstukken

Moties

VIP / Documentsoorten / Kamerstukken Moties / Record 8671619

Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
nummer

Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

26991 0284

Titel Voedselveiligheid

Citeertitel Een wettelijk visverbod voor paling in de vervuilde gebieden

Soort Motie

Datum 2010.10.07

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-
pagina

Eind-
pagina

2010.10.07 Ingediend Handelingen II 2010 - 2011 009

2010.10.07 Stemming Handelingen II 2010 - 2011 009

Stemming Datum Uitslag

2010.10.07 Aangenomen

Stemverdeling Stem Fractie

voor: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, VVD

tegen: SGP, SP

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat sinds oktober 2000 voedselveiligheidsnormen van kracht zijn voor de toegestane
hoeveelheid dioxine in paling en dat handhaving van die normen tot nu toe ernstig tekort is
geschoten;
constaterende, dat de regering heeft verklaard dat haar inzet is dat paling die niet aan de
voedselveiligheidsnormen voldoet, niet op de markt wordt gebracht en niet wordt gevangen;
constaterende, dat de ministers van LNV en van VWS daartoe werken aan handhavingsplannen;
overwegende, dat er gerede kans bestaat dat de handhavingsplannen die de regering heeft
aangekondigd, niet effectief en niet doelmatig zullen blijken;
constaterende, dat de handhavende instantie (Voedsel en Waren Autoriteit) eerder al adviseerde om
een vangstverbod in te stellen;
verzoekt de regering parallel aan de uitwerking van de handhavingsplannen, voorbereidende stappen
te nemen om over te kunnen gaan tot een wettelijk visverbod voor paling in de vervuilde gebieden
als de nieuwe handhavingsinzet niet effectief en doelmatig genoeg blijkt te zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSEN

VISSERIJ

VERBODEN

WATERVERONTREINIGING

DIOXINEN
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Status Definitief

Kamer Tweede

Kamerstuk Vet–
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Hoofdstuk Raad Herdruk EK Wijziging Link

26991 0283

Titel Voedselveiligheid

Citeertitel Een visverbod voor paling in de vervuilde gebieden

Soort Motie

Datum 2010.10.07

Indiener Naam Partij Functie

E. Ouwehand PVDD Lid Tweede Kamer

Mede-indiener Naam Partij Functie

A. el Fassed GL Lid Tweede Kamer
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Eind-
pagina

2010.10.07 Ingediend Handelingen II 2010 - 2011 009

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat uit onderzoek van RIKLIT en IMARES blijkt dat bij paling, gevangen in de grote
rivieren en de Biesbosch, de wettelijk vastgestelde dioxinenormen in alle gevallen worden
overschreden;
overwegende, dat de Voedsel en Waren Autoriteit met het oog op de volksgezondheid het kabinet in
2009 al heeft geadviseerd voor deze gebieden een vangstverbod in te stellen;
verzoekt de regering over te gaan tot een visverbod voor paling in de vervuilde gebieden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Trefwoord(en) Trefwoord

VISSEN

VISSERIJ

VERBODEN

WATERVERONTREINIGING

DIOXINEN


