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        's-Gravenhage, 25 juni 1996 
 
Het verzoek om advies van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 2 mei 
1996, kenmerk J. 963797, met betrekking tot de concept-Vrijstellingsregeling 
sledehondensport. 
 
Naar aanleiding van het bovengenoemde verzoek kan de Raad voor dierenaangelegenheden U 
het volgende mededelen. 
 
De Raad kan met het voorstel tot een Vrijstellingsregeling slechts instemmen wanneer aan 
een tweetal voorwaarden wordt voldaan. 
 
Ten eerste zijn alleen van oudsher speciaal daarvoor gefokte hondenrassen geschikt om de 
sledehondensport te bedrijven. Wanneer andere, niet daarvoor geschikte, rassen worden 
gebruikt bestaat een onaanvaardbaar grote kans dat de gezondheid en het welzijn van deze 
honden ernstig wordt geschaad. In de praktijk komt dit momenteel helaas voor. De Raad 
beveelt daarom met klem aan in de Vrijstellingsregeling als nadere voorwaarde op te nemen 
dat de sledehondensport alleen mag worden bedreven met de in de bijlage genoemde rassen. 
 
Ten tweede is de Raad van mening dat in de toelichting bij de onderhavige 
Vrijstellingsregeling moet worden opgenomen dat t.z.t. ook aan de wedstrijden, aan de 
training en aan de trainingsmethoden nadere voorwaarden zullen worden gesteld. Deze 
voorwaarden hoeven niet noodzakelijkerwijs al in de onderhavige Vrijstellingsregeling te 
worden opgenomen, maar kunnen beter te zijner tijd in het bredere kader van de AMvB 
wedstrijden met dieren worden opgenomen. 
 
Tenslotte heeft de Raad een opmerking van meer tekstuele aard. In artikel 1 van de 
Vrijstellingsregeling wordt vrijstelling verleend van "het verbod, bedoeld in artikel 36, eerste 
lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren". Aangezien het verbod om een hond als 
trekkracht te gebruiken nader wordt geëxpliciteerd in artikel 36, lid 2, onder d, adviseert de 
Raad om in artikel 1 van de Vrijstellingsregeling na "artikel 36, eerste lid" in te voegen "zoals 
nader omschreven in artikel 36, tweede lid, onder d." 
 
De Voorzitter     De Secretaris 
 
 
 
 
Prof.Dr. S.G. van den Bergh   Dr. M.H. de Jong 
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Bijlage 
 
Hondenrassen die voor de sledehondensport mogen worden gebruikt 
 
Alaskan malamute 
Siberian husky 
Groenlandse hond 
Samojeed 
Eskimohond 


