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Onderwerp 

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. De Verordening dode gezelschapsdieren gemeente West Betuwe vast te stellen onder gelijktijdige 

intrekking van de Verordening dode gezelschapsdieren Lingewaal en de Destructieverordening 

Neerijnen 1995 

 

Inleiding 

De verplichting om deze verordening op te stellen ligt besloten in artikel 3.5 van de Wet Dieren. Dit 

artikel verplicht tot een gemeentelijke verordening waarin regels zijn gesteld ten aanzien van het 

afgeven, bewaren, ophalen en het overdragen van dode gezelschapsdieren aan een erkend 

verwerkingsbedrijf binnen wiens gebied het materiaal zich bevindt. In de gemeente West Betuwe 

worden dode gezelschapsdieren op de gemeentewerf in Heukelum en Geldermalsen na ontvangst 

verzameld in een vriezer/ gekoelde container. De ingezamelde dode gezelschapsdieren worden 

periodiek door een erkende verwerker opgehaald en verwerkt.   

 

Besluitgeschiedenis 

n.v.t. 

 

Beoogd effect 

Harmonisatie en voldoen aan de wettelijke verplichting Wet Dieren 

 

Argumenten 

1.1 Wettelijke verplichting 

De Wet Dieren bepaalt dat bij gemeentelijke verordening regels worden gesteld ten aanzien van 

dode gezelschapsdieren ter zake van: 

 het aangeven en bewaren door de eigenaar of houder van dode gezelschapsdieren; 

 het ophalen van dode gezelschapsdieren; 

 het overdragen van dode gezelschapsdieren aan de ondernemer binnen wiens werkgebied 

 het materiaal zich bevindt. 

Door de vaststelling van deze verordening wordt aan de wettelijke verplichting voldaan. 

 

1.2 De gemeentewerf beschikt over een (gekoelde) container om dode dieren in te verzamelen 

Veel gemeenten in Nederland hebben de gemeentewerf aangewezen als verzamelplaats voor dode 
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dieren. Zo ook in de gemeente West Betuwe. Deze dode dieren worden uiteindelijk door een Rijks-

erkend destructiebedrijf verwerkt. 

 

Kanttekeningen 

1.1. Het is niet verplicht overleden gezelschapsdieren af te staan.  

De eigenaar/houder kan er ook voor kiezen om het dier te laten cremeren of te begraven. Ook is het 

onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een dood gezelschapsdier in de eigen tuin of op eigen 

grond te begraven. De wet schrijft niet voor waar de dieren verzameld moeten worden. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Financiën 

Bij de gemeente West Betuwe worden jaarlijks zo’n 10 – 15 dode gezelschapsdieren aangeboden. De 

jaarlijkse kosten voor opslag en verwerking variëren, maar zijn gemiddeld zo’n € 750,-. Hiervoor is ruimte 

binnen de bestaande budgetten. 

 

Uitvoering 

De verordening treedt met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking in werking. 

 

Planning 

n.v.t. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Communicatie 

Wanneer de Verordening dode gezelschapsdieren West Betuwe wordt vastgesteld volgt de 

bekendmaking in het gemeenteblad van de gemeente West Betuwe op overheid.nl. 

Ook worden inwoners via de website en een bericht in het weekblad West Betuwe op de hoogte 

gebracht en gehouden van de mogelijkheden.  

 

Tabel risicoparagraaf 

Risico 

omschrijving  
Soort risico   Kans   Effect   Beheersingsmaatregel  

Epidemie onder 

dieren 
Meer dode 

gezelschapsdieren 
Laag Budgetoverschrijding  Geen 

Hogere  

verwerkingskosten 
Toename aanbod Laag Budgetoverschrijding  Geen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020 

 

gelet op artikel 3.5 van de Wet Dieren 

 

besluit: 

 

de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente West Betuwe vast te stellen. 

  

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. de wet: Wet Dieren; 

b. houder: eigenaar of houder van een dood gezelschapsdier; 

d. gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te 

plezieren, waaronder honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen. Konijnen, 

kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie 

gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van 

vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. Landbouwhuisdieren, zoals runderen, schapen, paarden, 

(dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie 

gezelschapsdieren; 

e. gemeentewerf: de gemeentewerf van de gemeente West Betuwe 

f. ondernemer: eigenaar of exploitant van een door onze minister erkend categorie 1-

verwerkingsbedrijf of een categorie 2-verwerkingsbedrijf als bedoeld in artikel 3.5 van de wet. 

 

Artikel 2 Verzamelplaats 

Burgemeester en wethouders wijzen de gemeentewerf aan als locatie waar dode gezelschapsdieren in 

ontvangst worden genomen. 

 

Artikel 3 Aangeven, bewaren, ophalen en overdragen 

1.De houder is verplicht dode gezelschapsdieren uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag 

waarop zij dood zijn aangetroffen, af te geven op een aangewezen verzamelplaats, of aan de 

ondernemer. 

2.Tot het tijdstip van afgifte moet de houder de dode gezelschapsdieren zodanig bewaren dat 

vermenging met ander materiaal wordt voorkomen. 

 

Artikel 4 Begraven en cremeren 

In afwijking van artikel 3 kan de houder dode gezelschapsdieren afgeven aan een dierenbegraafplaats 

of –crematorium of begraven op een hem ter beschikking staand terrein. 
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Artikel 5 Intrekking oude regeling 

De Verordening dode gezelschapsdieren Lingewaal en de Destructieverordening Neerijnen 1995 

worden ingetrokken. 

 

Artikel 6 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

 

Artikel 7 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening dode gezelschapsdieren gemeente West 

Betuwe. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van  31 maart 2020, nummer 2020/033, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 
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Toelichting Verordening dode gezelschapsdieren   

 

Algemeen 

De destructie van dode dieren en dierlijk afval dient de hygiëne en voorkomt zoveel mogelijk dat de 

gezondheid van mensen in gevaar komt. Ook de verspreiding van besmettelijke dierziekten wordt 

hierdoor beperkt.  

 

De verplichting om een verordening op te stellen ligt besloten in artikel 3.5 van de Wet Dieren. Dit 

artikel verplicht tot een gemeentelijke verordening waarin regels zijn gesteld ten aanzien van het 

afgeven, bewaren, ophalen en het overdragen van dode gezelschapsdieren aan een erkend 

verwerkingsbedrijf binnen wiens gebied het materiaal zich bevindt. 

 

In de Wet Dieren wordt gesproken over gezelschapsdieren. Gezelschapsdieren: dieren die de mens in 

of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer 

honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven en vissen. 

Gezelschapsdieren hoeven overigens op grond van de Wet Dieren niet overgedragen te worden maar 

mogen ook begraven of gecremeerd worden. Voor gezelschapsdieren die de houder laat inslapen door 

tussenkomst van een dierenarts, zorgt de dierenarts dat dit dier ter verwerking wordt aangeboden.  

Een gezelschapsdier mag onder bepaalde voorwaarden ook worden begraven in eigen tuin of op eigen 

grond. Hiervoor moet voldoende ruimte zijn. Daarnaast moeten de risico’s voor volksgezondheid, 

diergezondheid en milieu tot een minimum beperkt worden. Dit is zo als het dier voldoende diep wordt 

begraven (minstens 75 centimeter). 

 

De Wet Dieren bevat geen nadere bepalingen over de aangifte, bewaring, het ophalen en vervoer en de 

overdracht van dode gezelschapsdieren. Een gemeentelijke verordening is de plaats waar eenvoudige 

regels hierover moeten staan.  

 

De verzamelplaats waar dode gezelschapsdieren in de gemeente West Betuwe kunnen worden 

gebracht is de gemeentewerf in West Betuwe. Thans zijn dat de locaties in Heukelum (Achterweg 26) 

en in Geldermalsen (Rijnstraat 20).  

 

 


