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Geachte Voorzitter, 
 
Hierbij informeer ik de Tweede Kamer dat op 1 februari jl. de Afdeling advisering 
van de Raad van State advies heeft vastgesteld op de nota van wijziging voor de 
Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de 
diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (Kamerstuk 35746, 
nr. 1). De nota van wijziging betreft een voorstel om hetgeen met het 
amendement-Vestering (Kamerstuk 35398, nr. 23) wordt beoogd op een andere 
wijze vorm te geven in het stelsel van de Wet dieren, gericht op de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid er van. Dit voorstel heb ik aangekondigd in 
de brief van 4 november 2022 (Kamerstuk 28286, nr. 1265) en gaat uit van 
dezelfde doelstelling van het amendement, die ik onderschrijf.  
 
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij de 
nota van wijziging en adviseert daarmee rekening te houden voordat deze bij de 
Tweede Kamer wordt ingediend. De opmerkingen gaan over a) het nog niet in 
werking treden van het amendement-Vestering, b) de keuze voor een nota van 
wijziging in plaats van een wetsvoorstel en c) het bereiken van het doel van het 
amendement. 
 
Met die opmerkingen houd ik rekening. Momenteel werk ik aan de reactie op het 
advies in de vorm van een nader rapport en die verwerk ik in de nota van 
wijziging. Ik verwacht op korte termijn het voorstel bij de Tweede Kamer in te 
kunnen dienen. Gelijktijdig zal ik, zoals in de hiervoor aangehaalde brief ook is 
aangekondigd, de inwerkingtreding van het amendement Vestering per 1 januari 
2024 in gang zetten. 
 
 
 
 
Piet Adema 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
 


