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Kenmerk 

DGA-DAD / 25779312 • Wel moet nog goed gedefinieerd worden welke kenmerken het precies 

betreft. Dit is complex. Hiervoor is advies gevraagd aan het Expertisecentrum 

Genetica Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. 

• Voor het vertoningsverbod is een nieuwe wet vereist, er is geen grondslag in 

de huidige wetgeving opgenomen voor een dergelijk verbod. 

• Met de totstandkoming van het wetsvoorstel is enige tijd (>twee jaar) 

gemoeid: naast het onderzoeken en opstellen van het ontwerp zullen toetsen 

(w.o. de uitvoerings- en handhavingstoets) moeten worden uitgevoerd en zal 

internetconsultatie plaatsvinden. Vervolgens zal het, al naar gelang de 

specifieke inhoud van het voorstel, worden genotificeerd bij de Europese 

Commissie en zal advies aan de Raad van State worden gevraagd. Daarna 

vindt indiening bij het parlement plaats.  

• In het wetgevingstraject zal er ook nagedacht moeten worden over hoe de 

handhaving en toezicht ingevuld worden. En daarnaast hoe meldingen, 

reclames of andere uitingen kunnen worden beoordeeld. 

• Het uitwerken van een vertoningsverbod legt een groot beslag op de 

beschikbare capaciteit bij de beleidsdirectie, NVWA en LID.  

 

Houdverbod 

• Het houdverbod moet gaan gelden voor huisdieren die altijd lijden onder hun 

uiterlijk. Hiervoor is het van belang dat de uiterlijke kenmerken die het betreft 

objectief vastgesteld kunnen worden bij een individueel dier. 

• Het doel is om een dynamische lijst op te stellen van kenmerken waarvoor het 

houdverbod geldt. 

• Voor de selectie van deze kenmerken is een wetenschappelijke onderbouwing 

noodzakelijk om het in regelgeving te kunnen vatten. Dit is een lang traject.  

• De impact van het houdverbod is afhankelijk van de lengte van de 

dynamische lijst. Het is onzeker hoeveel kenmerken daadwerkelijk voor 

permanent lijden zorgen. Het kan gaan om een beperkt aantal kenmerken.  

• Om mee te beginnen zouden katten met vouworen in aanmerking komen. 

Voor deze katten is wetenschappelijk bewijs dat zij altijd lijden omdat zij een 

kraakbeenafwijking hebben veroorzaakt door een specifiek gen.  

• Ook Vlaanderen heeft een verbod voor katten met dit gen. 

• Dit houdverbod kan op grond van de Wet dieren bij ministerieel besluit 

worden vastgesteld.  

• Een houdverbod is een ingrijpende maatregel die goed onderbouwd moet 

worden. Bij het uitwerken van deze maatregel moet goed gekeken worden 

naar de proportionaliteit, noodzakelijkheid, geschiktheid en handhaving. Hier 

zitten serieuze haken en ogen aan. 

• Een nationaal houdverbod heeft implicaties voor de EU interne markt. 

• Verder zullen nog lastige vraagstukken beantwoord moeten worden, zoals wat 

te doen bij het aantreffen van een “illegaal” dier. 

• Het uitwerken van een houdverbod legt een groot beslag op de beschikbare 

capaciteit bij de beleidsdirectie, NVWA en LID.  

• In de motie Wassenberg, Van Campen en Boswijk (Kamerstuk 35 925 XIV, nr. 

64) wordt gevraagd om een handels- en importverbod op dieren met 

schadelijke uiterlijke kenmerken. Een houdverbod gaat een stap verder: het 

bereikt alles wat een handels- en importverbod ook zou bereiken.   
• De motie zal daarom worden ingevuld door het instellen van het houdverbod. 




