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Geacht bestuur,

Op internet verschijnen steeds meer “verhalen” over de ontwerp Wet “Besluit houders van
dieren” die op korte termijn in werking zou treden. Ook ons bereiken deze verhalen en worden vragen hierover gesteld.
Het lijkt ons daarom goed om de feiten aan u te melden.
In augustus 2011 heeft de CWH, op uitnodiging van het Athena Instituut en de Vrije Universiteit van Amsterdam deelgenomen aan een expertbijeenkomst “Werkdieren” voor het onderzoeksproject “Trendanalyse denken over dieren”. Dit onderzoek is opgezet op verzoek van
destijds staatssecretaris Bleeker. Om een goed beeld te krijgen van hoe om te gaan met dieren
zijn een twintigtal van deze expertbijeenkomsten gehouden waaraan allerlei organisaties
hebben deelgenomen. Aan de expertbijeenkomst waar de CWH aan heeft deelgenomen
namen ook deel: de Dienst Operationele Samenwerking - Team Specialistische Honden - unit
Opsporingsondersteuning, de Dienst Operationele Samenwerking - Units Beredenen, Dierenbescherming, Commissie Jacht van de RvB, KNGF Geleidehond en een Speurhonden instructieschool. De uitkomsten van het trendanalyse onderzoek hebben als grondslag gediend voor de
ontwerp Wet zoals deze nu voorligt. Overigens moet deze Wet nog worden behandeld door de
Tweede kamer en de Eerst kamer en moet de Wet nog worden getoetst door de Europese
Commissie.
Voor onze sport zijn de volgende zaken van belang:
Artikel 1.3 Verboden gedragingen ten aanzien van dieren
Als gedragingen als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de wet worden aangewezen:
a. het zich ontdoen van een dier;
b. het schoppen van een dier;
c. het zodanig slaan van een dier dat dit letsel ten gevolge heeft;
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d. het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp waarmee aan
het dier stroomstoten kunnen worden gegeven of waarmee het dier door middel van een
Elektromagnetisch signaal, straling of scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht;
Artikel 3.2 Vastleggen van een hond
1. Het bevestigingsmiddel, waarmee de hond is vastgelegd, en de halsband, waaraan dat middel is bevestigd, zijn zodanig ontworpen dat er geen wurging of verwonding bij de hond
optreedt.
2. Het bevestigingsmiddel heeft een zodanige lengte dat het dier voldoende bewegingsruimte
wordt gelaten.
3. De hond wordt niet door obstakels belemmerd in de bewegingsvrijheid die hem door het
bevestigingsmiddel, bedoeld in het eerste lid, wordt gelaten.
Als deze artikelen op deze wijze in de Wet worden opgenomen, wil dit zeggen dat het strafrechtelijk verboden wordt om onder meer met Electro stimulatie en/of prikbanden te werken.
De CWH heeft in het kader van het IPO programma hierover contact gehad met de gebruikshondencommissie van de FCI. In alle Europese (FCI aangesloten) landen zijn de Electro stimulatie (teletak) en de prikband verboden conform het IPO reglement.
Ook is de "langeschakel" halsband voorgeschreven.
Voor wat betreft de stokslagen geeft ons IPO programma aan dat dit moet worden gedaan
door gebruik te maken van een softstok en te slaan op niet gevoelige delen. Keurmeesters
spreken ook niet meer over stokslagen maar over stokbelasting.
De KNPV heeft in haar programma het stokstellen en de werp. Beide oefeningen kunnen in
hun huidige vorm en als de Wet ongewijzigd wordt goedgekeurd, niet meer worden uitgevoerd. Dat zij nu pas reageren, komt omdat de KNPV, hoewel ze wel waren uitgenodigd, niet
aanwezig waren bij de trendanalyse bespreking en zij dus pas in een laat stadium van deze
Wet hoorden.
Samenvattend kunnen we zeggen dat op dit moment de voorgenomen invoering van de Wet
“Besluit houders van dieren” voor de IPO sport geen problemen hoeft te geven omdat het IPO
reglement al voorziet in de beperkingen die in de Wet worden genoemd.
Belangrijk is echter wel dat de vinger aan de pols wordt gehouden en dat zal de CWH ook
zeker doen.
Verder vertrouwen wij erop dat u uw lidverenigingen op de hoogte brengt van het mogelijk
strafrechtelijke gevolg van het gebruik van Electro stimulatie en/of slip/prikbanden.
Wij hopen dat wij u middels deze brief op dit moment voldoende informatie hebben gegeven.
Met vriendelijke groet namens de CWH,
Gerard Besselink
Secretaris CWH

Verzendlijst

