's-Gravenhage, 27 juni 1995
Op 28 juni 1994 heeft de Raad voor dierenaangelegenheden een ongevraagd advies
uitgebracht met betrekking tot de problematiek van retourzendingen van dieren of produkten
van dieren naar Nederland. Op 17 februari 1995 heeft de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV) middels een brief (kenmerk J. 95969) een aantal vragen van
de Raad beantwoord. Deze antwoorden hebben geleid tot een discussie in de Raad, op grond
waarvan de Raad meent het volgende ongevraagde advies uit te moeten brengen.
Uitgangspunt van het beleid moet naar de mening van de Raad zijn dat retourzendingen van
levende dieren zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Bij de handel in dieren tussen
Lidstaten van de Europese Unie (EU) gebeurt dat al, maar in het handelsverkeer tussen
Nederland en derde landen komen dergelijke retourzendingen nog teveel voor. Het argument
dat er aangaande deze problematiek alleen iets op EU-niveau geregeld kan worden, wijst de
Raad van de hand. De Minister van LNV heeft in dezen een eigen verantwoordelijkheid om
een nationaal beleid op dit gebied te ontwikkelen. Daarbij horen bijvoorbeeld deugdelijke
instructies voor de RVV-ambtenaren. In deze instructies dient opgenomen te zijn hoe zij bij
een retourzending dienen te handelen. Daarbij dient ook voldoende aandacht aan het welzijn
van de dieren, die meestal al lange tijd op transport staan, te worden geschonken. Als dieren
in Nederland in het kader van een retourzending aankomen, dan dienen zij, naar de mening
van de Raad, altijd eerst in quarantaine genomen te worden. Daartoe is het natuurlijk wel
vereist dat er voldoende quarantaine-ruimte voorhanden is. De Raad pleit er dan ook voor om
goede quarantaine-voorzieningen in de buurt van de plaats van binnenkomst van de dieren te
behouden of ervoor te zorgen dat deze er komen.
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