Eerste Kamer der Staten-Generaal
Inhoudelijke Ondersteuning
Den Haag, 21 juni 2006
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30401

Het creëren van een wettelijke basis in de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren voor de implementatie van Europese regelgeving inzake de bescherming
van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 20 juni 2006 aangenomen
door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie,
SGP en LPF stemden voor.

AANGENOMEN AMENDEMENT
Diverse artikelen
8→9 (Ormel c.s.)
Het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 60 van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren biedt een basis om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels te stellen
omtrent het vervoer van dieren die verder gaan dan Europese regelgeving. Het artikel is een
herhaling van artikel 59a hetwelk de mogelijkheid biedt om EG-verordeningen en
EG-richtlijnen te implementeren in nationale regelgeving. Daarnaast biedt artikel 60 de
mogelijkheid om aanvullende regels ten aanzien van het transport van ziek of gewond vee op
te stellen. Deze regels moeten dan wel strenger zijn dan Europese regelgeving. Aangezien
Europese regelgeving ten aanzien van het vervoer van dieren en ten aanzien van het transport
van ziek of gewond vee nu al strenger zijn dan de huidige nationale regels en het niet
wenselijk is om in de toekomst regelgeving op te stellen voor het transport van dieren die
strenger is dan de Europese regelgeving, kan artikel 60 vervallen.
Aangenomen. Voor: VVD, Groep Wilders, LPF (behalve het lid Eerdmans) CDA en
SGP

1/2

INGETROKKEN AMENDEMENT
Diverse artikelen
10 (Van Velzen)
Het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 60 van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren biedt een basis om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur strengere nationale
eisen aan dierenvervoer te stellen over onderwerpen die niet in de Europese
transportverordening zijn geregeld. De verordening geldt alleen voor commercieel
dierenvervoer. Op grond van artikel 60 zou je bijvoorbeeld eisen kunnen stellen aan nietcommercieel vervoer van gezelschapsdieren. Met deze wijziging biedt artikel 60 de
mogelijkheid om aanvullende regels ten aanzien van het transport van bijvoorbeeld
gezelschapsdieren op te stellen. Hoewel de indiener voorstander is van het in stand houden
van het wetsvoorstel van de minister, is gebleken dat de brede formulering van artikel 60 op
weerstand van een meerderheid van de Tweede Kamer stuit. Tijdens de plenaire behandeling
van de wet bleek echter ook dat er een opening was voor gezelschapsdieren. Onderhavig
amendement moet dan ook gezien worden als tegemoetkoming aan het amendement Ormel
onder nummer 9.
Ingetrokken
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