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Verslag KLN ALV 18 juni 
Parallelsessie Wet & Regelgeving gepresenteerd door Kleindierned.nl 

Sible Westendorp, Paula Polman, Harry Arts. 

 

1. Cursus NCD vaccinatie & verantwoord doden van dieren.  

Tot op heden werd de NCD vaccinatie officieel door een dierenarts gedaan, maar in de 

praktijk gebeurde dit nooit. De dierenarts tekende blind alle papieren, bij een vereniging 

deden welwillende leden hun best. Dat is vragen om onzorgvuldigheden.  

In de wet is nu aangenomen dat een gecertificeerde gezondheidscommissaris binnen 

een vereniging de NCD vaccinatie mag uitvoeren en certificaat kan tekenen. De 

cursussen gaan regionaal gegeven worden, advies is dat binnen elke vereniging 

minimaal 1 lid de cursus volgt en het certificaat behaalt. 

 

Deel twee van de cursus is het verantwoord doden van dieren. Het laatste rapport over 

hoe dit toegestaan is staat op de website van Kleindierned.nl. Ook hiervoor ontvangt 

iemand een certificaat na succesvol afsluiten van de cursus. Het doden van dieren ligt 

sociaal onder een enorm vergrootglas. Het rapport ‘doden van dieren aan het licht’ van 

de Raad voor Dieraangelegenheden constateerde schrijnende voorbeelden. De cursus is 

goed voor de kleindierhouder; men leert zo snel en respectvol mogelijk een dier te 

doden. 

 

2. De Europese Wetgeving Diertransport is bepaald. Binnen deze wet is diertransport 

voor hobby kleindierhouders vrijwel onmogelijk, formulieren en kosten houden transport 

tegen. Voor het uitwisselen van genetisch materiaal van (zeldzame) kleindierrassen is 

contact met de buurlanden echter wel essentieel. Daarom werkt Nederland hard aan een 

Amendement, waarmee een uitzondering op de wet wordt gemaakt voor Benelux, 

Duitsland en Frankrijk.  

Het is een langzaam proces, maar men is hoopvol dat dit jaar een aanpassing komt 

waarmee transport gemakkelijker te regelen is.  

Bij een tentoonstelling is de organisatie verantwoordelijk voor het in orde zijn van alle 

papieren. Dat is al zo voor controle NCD ent-bewijzen en is ook zo voor 

transportpapieren, in welke vorm die er dan ook uiteindelijk komen. 

 



 
 

                                                      

 
 

| Secretariaat : Jacob van Lenneplaan 2 |  2012PL Haarlem |  The Netherlands |  P: +31 (0)6 20 71 96 30 | 
| Email: secretariaat@lakenvelder-vorwerkclub.nl | website: lakenvelder-vorwerkclub.nl | 

 

3. Registratie Kleindierhouders 
In de Europese wetgeving staat ook de Registratie Kleindierhouders. Alle 

kippenhouders zouden zich moeten registreren, ook al heb je maar drie kipjes in je 

achtertuin en ben je geen lid van een vereniging. De aanvraag van de RVO-registratie 

zou door iedereen zelf betaald en actueel gehouden moeten worden. Hiertegen is heel 

veel verzet, vooral vanuit Nederland en België probeert men dit nog tegen te houden in 

het Europees Parlement. Het is onwerkbaar omdat een data-base vervuild is ongeveer 

op hetzelfde moment dat hij gecreëerd zou zijn (er hoeft maar een kip dood te gaan of 

een kuiken geboren te worden en je zou een aanpassing moeten insturen). Nederland 

kan en wil hier dus niet op handhaven, maar als het Europees wordt aangenomen dan 

geldt Europees recht boven Nederlands recht. 

 

4. Aanbevolen hokmaten.  
KLN heeft deze ALV goedgekeurd een drietal welzijnsleidraad documenten, voor alle 

diergroepen. Dat is de eerste stap om te komen tot richtlijnen die ook door een rechter of 

overheidsinstantie als uitgangspunt genomen kunnen worden. Het gaat om meer als 

hokmaten. Voeding, verzorging, tonen van natuurlijk gedrag; dierenwelzijn is veel breder. 

 

Hiermee wil Kleindierned de leiding nemen, niet vanuit de verdediging reageren maar als 

‘kennis-autoriteit’ informatie verstrekken. Daartoe vragen zij nadrukkelijk samenwerking 

met, en advies van, (vooral de konijnen-) speciaalclubs om tot een voor alle partijen 

aanvaardbare richtlijn te komen.  

 

Vooral in de konijnenwereld een hot item omdat er controles plaatsvinden op 

dierenwelzijn, en de boetes serieus zijn. De controleurs werken nu met de richtlijnen 

zoals gepubliceerd door LICG. Deze richtlijnen zijn echter opgesteld voor individueel of 

zeer kleinschalig gehouden kleindieren, niet voor fokkers. Kleindiernet kijkt of aanpassing 

mogelijk is. 

 


