Het invoeren van een landelijke chip- en registratieplicht voor katten
Voorstander
D66

Op dit moment belanden te veel katten onnodig in het asiel of eindigen als zwerfkat,
omdat ze niet geregistreerd en gechipt zijn. Dat veroorzaakt niet alleen dierenleed,
maar ook overlast voor de natuur en biodiversiteit. Katten kennen geen
gemeentegrenzen, daarom is het goed om dit landelijk te regelen.

GroenLinks

Geen toelichting gegeven.

SP

Het chippen van katten zal dumping en verwildering van dieren tegengaan en
helpen bij het terugvinden van zoekgeraakte dieren. Tevens kan de chipplicht
volgens de SP bijdragen aan het tegengaan van ondoordachte aanschaf van
katten.

PvdA

Het chippen en registreren van katten bevordert het dierenwelzijn, vermindert de
druk op dierenasiels en vermindert de overlast van zwerfkatten. Een motie van de
PvdA van december 2020 om de chip- en registratieplicht van katten te laten
invoeren haalde helaas geen meerderheid.

Partij voor de
dieren

Er komt een chipplicht voor honden en katten, en het Rijk financiert een sterilisatieen castratieprogramma om de hoeveelheid zwerfdieren te verminderen.

BIJ1

Jaarlijks komen duizenden katten terecht in een asiel, zonder dat een (voormalig)
verzorger gevonden kan worden. Ook is er nu geen enkele manier om mensen die
anoniem hun kat hebben gedumpt op te sporen. BIJ1 is daarom voorstander van
een initiatief om landelijke registratie te realiseren, zonder dat minima voor de
kosten opdraaien.

Neutraal
SGP

De SGP ziet het probleem van de vele zwerfkatten. Een chip- en registratieplicht
kan in de uitvoering wel heel lastig zijn, omdat bijvoorbeeld ook de oudere mevrouw
op de hoek er aan mee moet doen. Er lopen nu enkele proefprojecten. De uitkomst
daarvan willen we afwachten.

Tegenstander
VVD

Een chip- en registratieplicht voor katten levert slechts een geringe bijdrage aan de
oplossing van de zwerfkattenproblematiek. Dit in combinatie met de administratieve
lasten voor burgers, maakt dat de VVD tegen een landelijke chip- en registratieplicht
voor katten is.

PVV

We zijn tegen verplichte invasieve handelingen bij dieren zonder medische
noodzaak.

CDA

Er loopt een pilot met een aantal gemeenten. CDA wil de resultaten van lokaal
chippen eerst afwachten.

ChristenUnie

De ChristenUnie verwacht dat dit niet altijd een praktische uitvoerbare oplossing
biedt voor het zwerfkattenprobleem, bijvoorbeeld bij boerderijkatten of (goed
verzorgde) buurtkatten. De ChristenUnie ziet een betere oplossing in het landelijk
steriliseren van zwerfkatten.

2/5

Het afschaffen van een landelijke vrij bejaagbare (wild)lijst met dieren
(plezierjacht)
Voorstander
PVV

De PVV is tegen de plezierjacht

GroenLinks

Plezierjacht wordt verboden en beheersjacht mag uitsluitend bij ernstige bedreiging
van de volksgezondheid, veiligheid of biodiversiteit en als elk ander diervriendelijk
alternatief niet werkt.

SP

De SP is fervent tegenstander van plezierjacht en wil dat jacht tot het absolute
minimum wordt ingeperkt. De vrijstellingslijst met vrij bejaagbare soorten wordt wat
de SP betreft tot nul beperkt.

PvdA

Het doden van dieren alleen voor iemands plezier zorgt voor onnodig veel dierenleed
en moet daarom verboden worden.

ChristenUnie

De ChristenUnie is tegen plezierjacht. Zij ziet wel dat in het kader van goed
natuurbeheer jacht soms een rol kan spelen.

Partij voor de
dieren

De landelijke lijst van vrij bejaagbare soorten wordt afgeschaft. Er komt een verbod
op het doden van in het wild levende dieren door hobbyjagers. De Wet
natuurbescherming wordt aangepast tot wet die echt de natuur beschermt.

BIJ1

De hobbyjacht wordt per direct verboden. Er wordt harder opgetreden tegen
stroperij. Dieren in het wild mogen niet worden gedood.

Tegenstander
VVD

Jagers zijn erg begaan met de natuur en houden in de gaten of er te veel dieren van
een bepaalde soort zijn. Dat kan namelijk leiden tot schade voor boeren, gevaren
voor andere (beschermde) diersoorten en de hongerdood voor de diersoort zelf. De
VVD wil dat jagers hun belangrijke werk gewoon kunnen doen. Natuurlijk moeten zij
zich daarbij aan de wet houden.

CDA

CDA is van mening dat jagen nooit voor het plezier is maar voor duurzaam
faunabeheer en het duurzaam oogsten uit de natuur

D66

D66 is tegen plezierjacht. Jacht als sluitstuk van natuurbeheer als het bijdraagt aan
de bescherming van soorten. Daarvoor is een wildlijst in de huidige systematiek
nodig. Dieren op de rode lijst horen uiteraard niet op de wildlijst.

SGP

De SGP vindt dat er ruimte moet blijven voor eten uit de natuur. Jagers hebben geen
belang bij een dalende wildstand in hun gebied en gaan veelal zorgvuldig te werk.
Gelet op de wildstand is er geen noodzaak de wildlijst af te schaffen.
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Een integraal duurzame veehouderij die ruimte biedt aan natuurlijk
gedrag en behoeftes van dieren (zoals verwoord in het Deltaplan
Veehouderij)
Voorstander
VVD

Dieren moeten voldoende ruimte krijgen, maar er zijn verschillende vormen van
duurzame veehouderij waarbij diergezondheid en volksgezondheid voorop staan.

PVV

PVV is voor afbouw bio-industrie en voor weidegang en/of vrije uitloop.

CDA

De overheid legt met de sector duidelijke langjarige duurzaamheidsdoelen vast en
laat de uitvoering aan de sector zelf over. Het CDA is van mening dat het begint bij
een eerlijke prijs voor de boer.

D66

Onze huidige industriële manier van dieren houden biedt te weinig ruimte voor de
intrinsieke waarde en het welzijn van het dier. Daarom hebben we als D66 ook een
Actieplan voor Dierenwelzijn geschreven voor een betere juridische positie van het
dier en meer aandacht voor het dier in de veehouderij.

GroenLinks

Er komt een einde aan de bio-industrie. Nieuwbouw van megastallen is niet
toegestaan en bestaande megastallen verdwijnen. In 2025 mag alleen nog vlees
worden verkocht dat minimaal 1 ster heeft in het Beter Leven Keurmerk, in 2030
moet al het vlees 2 sterren hebben en in 2035 3 sterren. Transport van levende
dieren mag niet langer dan vier uur duren, weidegang voor koeien wordt verplicht
en we verbieden het gebruik van kooien in de veehouderij en het doden van
eendagskuikens. Alle dieren krijgen het recht om soorteigen gedrag te vertonen.

SP

De SP is groot voorstander van de doelstellingen die de Dierenbescherming heeft
geformuleerd in het Deltaplan Veehouderij. De dieronvriendelijke bio-industrie moet
worden omgevormd in een diervriendelijke en duurzame veehouderij en wat de SP
betreft dient het natuurlijk gedrag van het dier daarbij het uitgangspunt te zijn.

PvdA

Nederland moet een verschuiving maken van de intensieve naar een duurzamere
en diervriendelijkere veehouderij. Daarom moet er steun worden gegeven aan
boeren die willen investeren in duurzamere, diervriendelijke en klimaat neutrale
landbouw. Ook moet er minder veevoer worden geïmporteerd. Het verbouwen van
veevoer verwoest nu wereldwijd bossen en zadelt ons land op met een niet te
verwerken mestoverschot. De eigen akker en tuinbouw-restproducten kunnen
prima dienen als vervanger. Melkveehouderijen kiezen voor volledige weidegang
en grondgebondenheid.

ChristenUnie

De ChristenUnie streeft naar kringlooplandbouw, waarbij we streven naar een meer
extensieve landbouwsector, met een kleinere veestapel en minder veevoer van ver.
We willen een kringloop van voedingsstoffen en mineralen die op lokaal en
regionaal niveau in balans is en niet resulteert in structurele overbemesting van
landbouwgrond en depositie van de voedingsstoffen in de natuur. We willen werken
aan een sector die duurzaam verbonden is met het landschap en de natuur en oog
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heeft voor dierenwelzijn. We streven naar een voedingspatroon met meer
plantaardige en minder dierlijke eiwitten. We willen dat consumenten zich bewust
zijn van wat ze eten, wie dit heeft geproduceerd en op basis daarvan keuzes te
maken. Ook vinden wij dat alle dieren een intrinsieke waarde hebben en hun
natuurlijk gedrag te kunnen horen vertonen. Mensen hebben de
verantwoordelijkheid en de plicht om op een goede manier met dieren om te gaan,
hen te beschermen en de juiste verzorging te geven.
Partij voor de
dieren
SGP

Zie verkiezingsprogramma.

BIJ1

Er komt wettelijke vastlegging van het beschikken over voldoende ruimte,
weidegang, vrije uitloop, sociaal contact, voldoende schuilmogelijkheden en het
recht op natuurlijk gedrag van dieren. We stimuleren de samenleving om zo veel
mogelijk een plantaardig voedingspatroon aan te nemen.

De SGP is voorstander van verduurzaming van de veehouderij, zowel wat betreft
milieu als dierenwelzijn. Een goed verdienmodel voor boeren, een eerlijk speelveld
ten opzichte van omliggende landen en geen risico’s voor de diergezondheid zijn
belangrijke randvoorwaarden. We willen extra geld uittrekken voor vernieuwing van
stalsystemen.
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