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Geachte mevrouw Burger,
Naar aanleiding van uw verzoek aan de Raad voor Dierenaangelegenheden om te komen tot een
beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van het rapport “voorstel plan van aanpak
schadelijke erfelijke kenmerken bij raskatten” van CatFancy, kan ik u het volgende mededelen.
In het rapport “voorstel plan van aanpak schadelijke erfelijke kenmerken bij raskatten” van
CatFancy worden een aantal erfelijke raskenmerken besproken die reeds in het rapport “Fokken
met recreatiedieren” van de RDA uit 1998 worden genoemd. De Raad constateert dat de door
haar geïdentificeerde raskenmerken door CatFancy nader zijn uitgewerkt op basis van bekende,
algemeen toegankelijke literatuur. De eigen onderzoeksinspanning van CatFancy lijkt gering.
In het rapport van CatFancy worden een beperkt aantal algemene aanbevelingen gedaan die in
grote lijnen de instemming van de Raad hebben. De Raad onderschrijft het belang van
identificatie en registatie mede met het oog op bijvoorbeeld dierziektebestrijding.
De Raad is van mening dat het onderzoeksplan zeer summier is en dat niet echt duidelijk wordt
hoe het vóórkomen van erfelijke raskenmerken in de praktijk kan worden teruggedrongen. Een
duidelijke prioritering van te nemen maatregelen ontbreekt.
Tenslotte wil ik u er graag op wijzen dat de Raad u niet alleen kan adviseren over de
wetenschappelijke kwaliteit van een door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
gesubsidieerde rapporten op het gebied van de gezondheid en welzijn van gehouden dieren. Zij
kan u ook in een vroegtijdig stadium adviseren omtrent hetgeen naar haar mening in een
dergelijke rapport aan bod zou moeten komen.
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Gezien haar brede samenstelling van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en
wetenschap, kan de Raad overigens ook een dergelijk rapport opstellen. Desgewenst
kan in een dergelijk rapport ook worden ingegaan op de eigen verantwoordelijkheden
van de verschillende partijen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. C.J.G. Wensing
voorzitter van de Raad

Mevr. Dr. Drs. I.D. de Wolf
Secretaris van de Raad

