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EINDVERSLAG
De ontwerpwet houdende regels met betrekking tot het welzijn van
dieren (Wet Dierenwelzijn)

Openbare Commissievergadering:
264 CVR WET DIERENWELZIJN 14-2016

DATUiVi:

Vrijdag 2 december 2016

OPENING:

De voorzitter opende de vergadering om 09:19 uur

iViEDEDELINGEN:

Aan de orde is de twee ronde voor de Commissie van
Rapporteurs. De initiatiefnenners zijn mw. Simons en dhr.
Breeveld.

De initiatiefnemers
Lid Simons:

Er was besloten dat er zou worden vergaderd met de
deskundigen en dat is dus gebeurd. Het wetsontwerp zou
worden aangepast. Na de opmerkingen van de Commissie
zullen de initiatiefnemers een Nota van Wijziging indienen.

Lid Breeveld:

Gaf aan, dat hij volledig staat achter hetgeen door mw. Simons
is aangehaald. Verder wilde hij weten of de Minister van LVV
nog zal konnen, aangezien het ministerie van LW
verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit wetsontwerp.

De Commissie van Rapporteurs
Op 16 november 2016 is er een aanvang gemaakt met de
behandeling van dit wetsontwerp in een Openbare
Commissievergadering. Er is minimaal 5 keren vergaderd met de
deskundigen van LW.
Dit wetsontwerp betreft een raamwet (kaderwet) voor het
bevorderen en garandering van het welzijn van dieren.
Kinderen, in het bijzonder van de lagere school, dienen vanaf de
opvoeding middels voorlichting te leren hoe om te gaan met
dierenwelzijn.
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Vb. De tabakswet: die middels een bewustwordingscampagne een
groot succes voor de samenleving is geworden.
Dit wetsontwerp is een goede basis voor de zorg voor
dierenwelzijn.
De Commissie is samen met de initiatiefnemers op een punt
gekomen om dit wetsontwerp op kort termijn in een Plenaire
Openbare Vergadering goed te keuren.
De Commissie wenste te vernemen of Suriname deelgenoot is van
een internationaal verdrag voor wat dierenwelzijn betreft.
De Commissie wilde weten of deze ontwerpwet na goedkeuring
erin zal voorzien dat wij internationaal overeenkomen, wordt
gedekt.
De Commissie was van oordeel dat niet alle specifieke zaken met
dit wetsontwerp zullen worden opgelost, nnaar dat met dit
wetsontwerp reeds heel veel zal worden bereikt.
Voor de handhaving van dit wetsontwerp zijn twee zaken van
belang namelijk: de opsporingsambtenaren en de ambtenaren
voor controle en toezicht.
De Commissie wilde weten of we met dit wetsontwerp zullen
nakomen datgene wat in elk geciviliseerde samenleving past,
nannelijk een stap nnaken met het vaststellen van regels met
betrekking tot dierenwelzijn.
Schorsing : Een technische schorsing om 09:33 uur.
Hervatting : De vergadering wordt hervat om 09:38 uur.
De Commissie van Rapporteurs
De Commissie is van oordeel dat we op een moment staan waar
we in Suriname nu bezig zijn met de behandeling van
dierenwelzijn.
De Commissie wilde weten wie belast zal zijn met jet toezicht en
de controle van deze wet. Zal dat het ministerie van LVV of het
ministerie van Justitie en Politie zijn?
Het ministerie van LVV zal belast worden met het toezicht, en de
vraag daarbij is of het ministerie wel de capaciteit, de financin en
de mankracht heeft om de controle op toezicht te handhaven.
Artikel 5: het castreren van dieren. ls het in het belang van de
mens of van dat dier?
Artikel 6: het afnnaken van dieren. Wat moeten we doen met dieren
die zijn gedood? Gaan we ze ergens begraven?
De Commissie vroeg aandacht voor artikel 6 lid 2 sub b en c.
Het fokken van dieren. Te denken valt aan de pitbulls die agressief
worden en zeer gevaarlijk zijn voor de mens. Wat zijn de
consequenties voor het dier en voor de eigenaar van het dier?
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Artikel 13: dieren op een lange afstand getransporteerd moeten
worden. Voorstel: voor het transporteren van dieren op een grote
afstand dat er een meldingsplicht daarvoor konnt.
Artikel 14: de awareness en de aandacht die we geven aan de
dieren.
Artikel 16 lid 1: een clausule opnemen: naar goed advies van
terzake een deskundige een substantie kunnen toedienen.
Artikel 24: dierenasiel en andere verblijven: clausule wordt
opgenomen dat mensen die een boete betalen dat het geld naar
dat soort opvang gaat, omdat mensen die werken in een
dierenopvang houden zich bezig met de gezondheid en de
opvoeding van dieren.
Straathonden en loslopende dieren. Hoe gaan we ermee om in
Suriname? Hoe kunnen we dit probleem oplossen?
De aanname van deze wet zegt meer iets van ons als mens dan
van de dieren.
De Commissie is erin geslaagd om een raamwet te maken over
de welzijn van onze dieren.
Hoe denkt de regering de zwerfproblematiek van honden in
Suriname op te lossen?
Artikel 5: Mishandeling van dieren. Worden de kopers van dieren
ook strafbaar gesteld?
Wat zijn de sancties voor iemand die zich niet registreert? Zijn er
extra sancties daarop?
Memorie van Toelichting: artikel 1 wordt gerefereerd naar rassen.
Er was afgesproken dat we dat uit dat wetsontwerp zouden laten.
Voorlichting naar de burgerij toe. De overheid moet beginnen met
een bewustwordingscampagne.
Dieren kunnen ook huilen van pijn en van verdriet, maar dieren
kunnen ook hun dankbaar uiten. Dieren hebben hun eigen gedrag
en manier hoe zij hun dankbaarheid uiten.
Met dit wetsontwerp nnoet elk diersoort zoveel als mogelijk worden
beschermd tegen dierenleed.
Met dit wetsontwerp is dierenmishandeling uit den boze.
Als mens mag je een dier doden, maar het mag niet zomaar. Er is
duidelijk aangegeven wanneer je een díer mag doden. Bv. Bij
plagen ter bescherming van dieren en ter bescherming van
mensen. De slachting en consumptie van dieren is geregeld in de
Slachtwet.
Een wet met zoveel staatsbesluiten kan ons geen zekerheid
bieden en is gedoemd een papieren tijger te worden. De
Commissie hoopt dat zij heel gauw die staatsbesluiten tegemoet
kunnen zien.
De Commissie wilde weten hoe de regering het dumpen van
dieren zal tegengaan? Welk oplossingsmodel zal er zijn voor
zwerfdieren? Wat zal de inbreng zijn van de overheid voor de
zwerfproblematiek van dieren?
De Commissie was van oordeel dat met dit wetsontwerp heel veel
zal worden bereikt.
11‘.;\

-

Artikel 26: de ambtenaren die belast zullen zijn met de toezicht en
de controle hebben een verregaande bevoegdheid verkregen. De
ambtenaren zullen zich eerst moeten identificeren voordat zij de
controle uitoefenen. Hoe is dat van de identificatie geregeld?

Afsluiting: de 2e ronde voor de Commissie van Rapporteurs is afgesloten om 10:36 uur.

Aan de orde : de 2e ronde voor de initiatiefnemers.
Schorsing : de vergadering wordt geschorst om 10:37 uur.
Hervatting : De vergadering wordt hervat om 11:56 uur.

De 2e ronde voor de initiatiefnemers:
Antwoorden van lid Simons:
Handhaving en wie belast is met dit wetsontwerp
-

-

Het moet duidelijk zijn voor de agrosector en de samenleving dat
dit wetsontwerp twee aspecten behels:
1. Het telen van dieren i.v.m. de productie, de agrosector en hoe
dat gebeurd, de voorwaarden. in de wet heeft LVV structuren
om toezicht te houden. LVV moet nagaan of alle zaken richtig
verlopen.
2. Dat dieren niet mogen worden mishandeld. lemand die dat zou
zien, mag in feite gewoon naar de politie.
Er zijn opsporingsannbtenaren in de wet opgenoemd, die kunnen
worden aangewezen door de Minister van LVV. Het ministerie zou
ook moeten aanwijzen waar deze mensen te bereiken zijn. Echter
zijn er overtredingen en misdrijven, die verwijzen naar de art. 29
en 30. Specifieke ambtenaren moeten worden benoennd om het
politiekorps te ontlasten.

Het doden van dieren
-

Als het gaat om het doden van dieren in geval van uitbraak van
besmettelijke dierziekte, wanneer er besmettingsgevaar is, zal dit
geschieden conform de procedures opgenomen in het Nationaal
Plan bij uitbraak van Besmettelijke Dierziekten.
Vb. Pluimvee: dit kan d.m.v. een gassysteem, waardoor een dier
minder pijn lijdt en het dier daarna wordt verbrandt.
-I

k

Is Suriname lid van een organisatie?
Suriname is lid van de dierenorganisatie OWE en handelt conform
de richtlijnen betreffende dierenwelzijn. Als lid van de organisatie
moet men zich aan de regels houden. De uitleg erom heen kan ter
beschikking worden gesteld.
Voorlichting
De burgerij is de aangewezen instantie om dingen aan te brengen.
Zij krijgen de bevoegdheid aan te wijzen dat iemand dieren
mishandeld of dat zaken niet correct worden behandeld.
Voorlichting is bijzonder belangrijk. De naleving van die wet zal
afhangen van de voorlichting die de burgerij krijgt. Voor de
kinderen van de 6e klas zal er een speciale uitleg gemaakt worden.
De wet als papierentijger
Dit is steeds een terugkerend issue. Voorstel: dat de wet in
werking wordt gesteld en moet worden gezien als de eerste stap.
DNA zal die monitoring op zich nemen en na 6 maanden wordt er
dan gevalueerd of de staatsbesluiten er al zijn.
De zwerfdieren
De zwerfdieren zijn de verantwoordelijkheid van het ministerie van
LVV. Zij heeft manieren hoe zij deze zaken zullen aanpakken. Ook
vanuit de private sector is er een aanpak, het steriliseren van de
honden. Er is een terugval van zwerfhonden in bepaalde buurten.
Er zijn diverse mogelijkheden en de overheid kan sannenwerken
met NGO's. Deze kwestie moet worden aangepakt want het is een
issue.
Burgers moeten ergens naar toe kunnen bellen indien er
zwerfhonden zijn. Vroeger was dat het ministerie van Openbare
Werken, nu is het Openbaar groen, die zwerfhonden ophaalde. Er
zal onderzocht moeten worden welke afdeling van de overheid
daarmee kan worden belast. Dit zal gevraagd moeten worden aan
de ministeries die daarvoor in aanmerking komen.

Identificatieplicht

-

Dit zal worden opgenomen in de wet. Aanvulling Identificatie". Er
zal een Nota van Wijziging worden ingediend nog voor de Plenaire
Openbare Vergadering.

Ministerie van LVV is geen vak-deskundige
-

Dat klopt. Het is altijd gebaseerd op de deskundigheid van het
ministerie.

Artikel 6 sub 2b
Artikel 6 sub 2b moet blijven staan. Het behoeft geen wijziging
want indien iemand bv. te Sar'ca is en een dier lijdt dan hoeft deze
niet langer te lijden. Voorkomen wordt dat er onnodig en
opzettelijk dieren worden gedood, tenzij dat moet.

Antwoorden van lid Breeveld
Er moet worden nagegaan naar een model registratie van
huisdieren. Vroeger was er een hondenpenningen met een
nummer dat je weet van wie welk dier is.
Minister van LVV

-

Er is wel een registratie van productiedieren. In de toekonnst zullen
alle dieren geregistreerd nnoeten worden. Wanneer iemand
puppies verkoopt, is er geen sprake meer van huisdier, maar van
een productiedier.
Met betrekking tot het vervoer van dieren is het al opgenomen dat
moet worden gemeld aan de afdeling. Geconstateerd is dat de
laatste 20-30 jaren dat dat niet gebeurd. Men zal nu verplicht
worden dat te doen.
Bv. hoe transporteer je het dier? is het goed wanneer je het dier
transporteert in een laadbak?

Besluit van de Commissie van Rapporteurs
-

De Commissie gaf aan dat er genoeg is vergaderd en
gediscussieerd over dit wetsontwerp. De voorzitter gaf aan dat de
Commissie ready is voor het uitbrengen van een Eindverslag en
kijkt uit naar de Plenaire Openbare behandeling.

Initiatiefnemer
Lid Simons
-

Binnenkort zal er een Nota van Wijziging worden ingediend
conform datgene wat met het Ministerie van LVV en de Commissie
van Rapporteurs is besproken.

De voorzitter

-

BESLUIT :

-

Geeft aan dat een behoorlijk traject van voorbereiding is
afgesloten. Mede op basis van de discussie zal een Nota van
Wijziging worden ingediend. De initiatiefnemers en de Commissie
van Rapporteurs werden bedankt voor in hun inspanning. Dit alles
is geTnspireerd door de mensen uit de samenleving en degene die
zich sterk maken voor dierenwelzijn.
Ook de deskundigen van LVV en de deskundigen van DNA
worden bedankt.
Binnen niet al te lange tijd zal de samenleving dankbaar zijn voor
het traject en het werk dat is verzet.
Het is geen gemakkelijke wet geweest, maar wel met het besef
dat we het met z'n allen zullen moeten doen en dat wij dieren
waardig zullen moeten behandelen zoals wij dat zelf willen.

De ontwerpwet zal in een Plenaire Openbare Vergadering worden
behandeld.

SLUITING:
De vergadering wordt om 12:25 uur onder dankzegging
afgesloten.
Verslag opgemaakt door:

Mw. N. Buyne, Commissie deskundige.
-
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J. arsodikromo (Vz)

Mw. S. Wip, Commissie assistent.
Paramaribo, 2 december 2016
S. Tsang
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D. Vorsçwijk
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Het 2e en het 6e lid van de CvR hebben dit Eindverslag
niet mede-ondertekend, wegens uitlandigheid.

