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Beste dierenliefhebber,
De laatste week was in kranten en op internet te lezen dat de dierenliefhebberij in het nauw komt
omdat bij de Wet Dieren is bepaald dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen.
Daarop moeten verzorging en huisvesting worden afgestemd. Vanzelfsprekend heeft iedere echte
dierenliefhebber het beste voor met zijn hond, kat, paard, (sier-)vogels, pluimvee, (sier-)duiven,
konijnen, cavia’s, geiten, schapen, (aquarium-)vissen etc.
Het welzijn van uit liefhebberij gehouden dieren staat vanzelfsprekend voorop. Alleen door dieren
goed te verzorgen, ze voldoende ruimte en beweging, licht, lucht, passend voer en steeds fris water te
geven, beleven wij samen met de dieren plezier. Sinds de recente wetswijziging lijkt het erop dat zelfs
deze goede zorg niet meer voldoende is.
Bij de wetswijziging is geen rekening gehouden met de betekenis van uw dierenliefhebberij. Daar
hebben ze in het parlement niet bij stil gestaan. Het is nu de hoogste tijd dat dit wel gebeurt.
Dierenliefhebberij heeft een belangrijke betekenis voor individuele liefhebbers maar ook voor
verenigingen. Dat er dieren uit liefhebberij worden gehouden, hoort bij de Nederlandse cultuur.
Als u als liefhebber wilt dat u op een positieve manier ook in de toekomst met uw dieren kunt blijven
omgaan, kom dan nu samen met K.N.V. Ornithophilia op voor dit belang. Onze vereniging zet zich al
meer dan 125 jaar in voor dierenliefhebbers. Wij rekenen nu op uw hulp en steunbetuiging.
Onderteken daarvoor het formulier op bladzijde 2 en stuur dit naar onze secretaris.
Alleen bij meer dan 40.000 volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen wij met dit
burgerinitiatief de Tweede Kamer aanspreken. Stuur deze brief met bijlagen dan ook door naar iedere
dierenliefhebber en iedere vereniging van dierenliefhebbers die u kent.
We moeten nu schouder aan schouder staan en opkomen voor het belang van de dierenliefhebberij
in Nederland!
Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia

Secretariaat K.N.V. Ornithophilia Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen
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DE MAATSCHAPPELIJKE STATUS VAN DIERENLIEFHEBBERIJ

STEUNBETUIGING BURGERINITIATIEF
Verplicht in te vullen zodat uw steunbetuiging bij dit burgerinitiatief echt meetelt
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Verklaart de Nederlandse nationaliteit te hebben
Is getekend te

op de datum

Handtekening niet vergeten!
Voorstel: De bescherming van de maatschappelijke status van dierenliefhebberij
Toevoegen aan de Wet Dieren artikel 1.5
1. De maatschappelijke status van dieren, die niet worden gehouden met als eerste oogmerk winstbejag,
wordt erkend als een te beschermen belang van de houders van deze dieren.
2. Onder erkenning van de maatschappelijke status van dieren als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan
erkenning van de status van dieren, zijnde wezens die verbonden zijn aan de basiswaarde van de
Nederlandse cultuur omdat deze historisch als rassen daaraan verbonden zijn, bijdragen aan te
beschermen sociaal maatschappelijke activiteiten met dieren zoals maar niet uitsluitend paardensport,
hondensport, vliegduivenwedstrijden en/of tentoonstellingen en/of educatieve activiteiten zoals
dierentuinen en musea en/of extensief ingezet worden bij natuurbeheer of andere natuur (educatieve)doelstellingen.
3. Voor de bescherming van de maatschappelijke status van dieren zoals deze in het eerste lid is erkend,
geldt dat houders van deze dieren de mogelijkheid hebben om de in lid 2 bedoelde activiteiten uit te
oefenen, tenzij daarmee niet meer wordt voldaan aan de basale levensbehoeften die het welzijn van het
dier waarborgen, deze in strijd zouden zijn met (inter-)nationale wet- en regelgeving ter bescherming
van bedreigde diersoorten, wet- en regelgeving aangaande de bestrijding van besmettelijke dierziektes
zich daartegen verzetten of dergelijke activiteiten ten aanzien van de directe omgeving op enigerlei wijze
structurele overlast veroorzaken.

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier of een kleurenscan daarvan sturen naar
Secretaris K.N.V. Ornithophilia Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen of de kleurenscan mailen
naar bart.vrolijks@kpnmail.nl
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Toelichting
De regering, Eerste en Tweede Kamer dient duidelijk beleid in de Nederlandse wetgeving te verankeren en dit
financieel te ondersteunen om de maatschappelijke status van de dierenliefhebberij in Nederland als cultureel
erfgoed te waarborgen. De achterliggende doelstellingen van dit beleid moet erop gericht zijn dat dieren door
particulieren gehouden kunnen blijven worden op een manier die eraan bijdraagt dat de huisdierrassen en
diersoorten die aan onze cultuur verbonden zijn, in stand kunnen blijven. Hiermee moet eveneens als bijkomende
doelstellingen bereikt worden dat liefhebbers allerlei soorten dieren kunnen blijven houden vanwege sociaal
maatschappelijke aspecten en/of educatieve aspecten en/of vanwege belangstelling voor dieren en/of natuur. Dit
alles in de meest brede zin van het woord, maar wel gericht op allerlei (gedomesticeerde) diersoorten die gehouden
kunnen worden als huisdieren, zoals maar niet alleen honden, katten, paarden, landbouwhuisdieren, konijnen,
cavia’s, andere zoogdiersoorten, pluimvee, allerlei soorten (sier-)vogels, bijen, spinnen, geleedpotigen, insecten,
amfibieën, reptielen, slangen, vissen etc. Momenteel ontbreekt er in Nederland wet- en regelgeving om de
maatschappelijke status van huisdieren waarbij het mede gaat om de instandhouding van deze activiteiten als
cultureel erfgoed gericht op voormelde functies, adequaat te beschermen.
Er is in Nederland wetgeving die is gericht op het dierenwelzijn en de bescherming van de intrinsieke waarde van het
dier. Daarnaast is er (inter-)nationale wet- en regelgeving die is gericht op de bescherming van bedreigde
diersoorten. Hieraan doet het voorgestelde –ontbrekende- beleid dat in wet- en regelgeving alsnog moet worden
neergelegd, niets af.
Dit burgerinitiatief is gericht op de prikkeling van het besef dat de cultuurhistorische waarde van het omgaan met
dieren in Nederland op dit moment totaal niet beschermd is. Indien het omgaan met dieren ernstig wordt
belemmerd, heeft dit maatschappelijke gevolgen en kan onder andere als zodanig aangeduid levend erfgoed
voorgoed verdwijnen. Dit levend erfgoed draagt nota bene erfelijk materiaal bij zich dat uniek is en daardoor van
onvervangbare waarde is.
Een extra punt van aandacht bij dit burgerinitiatief vormt het dierenwelzijn. De waarborg voor het dierenwelzijn is
door middel van bestaande (inter-)nationale wetgeving gereguleerd door te verplichten dat de bedoelde
dierenhouderij moet voldoen aan de meest essentiële huisvestings- en verzorgingseisen. In deze welzijnswetgeving
speelt de maatschappelijke status van de dierenliefhebberij een volledig ondergeschikte rol. Dit burgerinitiatief wijkt
zodoende af van deze wetgeving door juist te verlangen dat er wet- of regelgeving komt om deze maatschappelijke
status te borgen en daarmee deze ‘welzijnswetgeving voor dieren’ aan te vullen.

