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1. 30826  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod 

op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng geleverd voor het nader voorlopig 

verslag door de fracties van CDA (Benedictus) en CU, mede namens SGP (Schuurman). 
Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het nader voorlopig verslag, 

stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 13 april 2010 

 

2. 31814  Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het 

opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel stelt de commissie eindverslag vast teneinde het 

wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

  

3. Mededelingen en rondvraag 

a. Zoals eerder in commissieverband is besloten, heeft de commissievoorzitter een 

gesprek gevoerd met de commissievoorzitter LNV in de Tweede Kamer inzake de 

voorgenomen themacommissie Dierhouderij (motie Waalkens-Ormel;TK 28286, 364).  

In het gesprek is naar voren gekomen dat deze commissie naar verwachting door de 

nieuwe Tweede Kamer zal worden ingesteld. In de tussentijd wordt door een projectgroep 

onder leiding van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) te Utrecht gewerkt aan 

een rapport over de relatie tussen dierhouderij en gezondheid. Naar verwachting zal 

genoemde themacommissie een breed scala aan deelonderwerpen in ogenschouw nemen. 

Genoemd initiatief in de Tweede Kamer noopt de Eerst Kamercommissie op dit moment 

niet tot aanvullende actie. De voortgang zal door de commissiestaf worden gemonitord en 

zo nodig zal het onderwerp in november 2010 opnieuw in de commissie worden 

geagendeerd. 

b. De commissie besluit de datum van het voorbereidend onderzoek inzake het 

voorstel van wet houdende een integraal kader voor regels over gehouden dieren en 

daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) (31389) te verschuiven van 30 maart 

2010 naar 27 april 2010.  

 

De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Warmolt de Boer  


