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Voorstel: 
Vast te stellen de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Dalfsen 2019. 
 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
In het verleden werd destructie van dode gezelschapsdieren geregeld in de Destructiewet en de 
daarop gebaseerde Destructieverordening. Deze zijn komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zijn de 
Gezondheids-en welzijnswet voor dieren en de Wet Dieren gekomen. Bij destructie gaat het om het 
afvoeren en verwerken van dierlijk materiaal dat niet voor consumptie geschikt is. Hieronder vallen 
ook dode gezelschapsdieren. Dit dierlijke materiaal kan een gevaar opleveren voor de 
volksgezondheid of dierziektes verspreiden, daarom moet het zo snel mogelijk onschadelijk worden 
gemaakt of vernietigd. Wanneer een gezelschapsdier overlijdt, is het van belang dit dier tijdig en op 
een goede manier te verwijderen. In artikel 3.5 Wet dieren is de verplichting opgenomen dat 
gemeenten een verordening moeten vaststellen waarin (eenvoudige) regels worden gesteld ten 
aanzien van het aangeven, bewaren, ophalen en overdragen van dode gezelschapsdieren. Om te 
voldoen aan de huidige regelgeving wordt u voorgesteld de ‘Verordening dode gezelschapsdieren 
gemeente Dalfsen 2019’ vast te stellen.  
 
Argumenten: 
1.1 Het betreft een verplichting op grond van de Wet dieren. 
In 2001 is er een overeenkomst gesloten met het Dalfsen Diergeneeskundig centrum. Dit ter 
uitvoering van de gemeentelijke verplichting op grond van artikel 17 van de Destructiewet tot het 
regelen van het bewaren, het ophalen, het vervoeren van dode honden en katten. Vanwege de 
looptijd van de overeenkomst is besloten deze te beëindigen. Er is gekeken naar de wettelijke 
verplichting na beëindiging van de overeenkomst.  Artikel 3.5, eerste lid Wet dieren verplicht 
gemeenten een verordening vast te stellen waarin regels zijn gesteld ter zake van: het aangeven en 
het bewaren door de houder van kadavers van gezelschapsdieren; het ophalen van kadavers van 
gezelschapsdieren; en het overdragen van kadavers van gezelschapsdieren aan de ondernemer 
binnen wiens werkgebied het materiaal zich bevindt. De ondernemer, Rendac Son B.V., is 
aangewezen in artikel 3.21 Regeling dierlijke bijproducten. Om te voldoen aan de wettelijke 
verplichting dient u bijgevoegde verordening vast te stellen.  
 
1.2 Het stellen van (eenvoudige) regels dient de hygiëne en het gezondheidsbelang. 
De destructie van 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.  
 
1.3 Er hoeven enkel regels gesteld te worden voor kadavers van gezelschapsdieren 
In het Besluit houders van dieren, vallend onder de Wet Dieren, wordt genoemd wat tot de categorie 
gezelschapsdieren behoort. Dit zijn dieren die legaal in Nederland gehouden mogen worden. Naast 
honden en katten gaat het ook om zoogdieren, vogels, vissen, reptielen of amfibieën die kennelijk 
bestemd zijn om te houden voor liefhebberij of gezelschap. In de verordening is om duidelijkheid te 
creëren een begripsomschrijving opgenomen.  
 
1.4 Op grond van de verordening moet het college één of meer verzamelplaatsen 
aanwijzen. 
Een verzamelplaats is een locatie waar een overleden gezelschapsdier tijdelijk wordt 
bewaard, voordat het ter verwerking wordt vervoerd naar een erkend destructiebedrijf (Rendac Son 
B.V.). 
 
Voor eigenaren die hun gezelschapsdier laten inslapen door tussenkomst van een dierenarts, kan de 
dierenarts zorgen voor het ter verwerking aanbieden van het overleden huisdier. Ook kiezen sommige 
eigenaren ervoor om hun overleden huisdier, in overleg, naar hun vertrouwde dierenarts te brengen 
om daar achter te laten. De dierenarts zorgt dan voor het ter verwerking aanbieden. Dit meestal tegen 
een vergoeding. 
 
Regelmatig zullen eigenaren van gezelschapsdieren uit emotionele overwegingen kiezen voor het 
begraven of cremeren van hun overleden gezelschapsdier.  
Inwoners van de gemeente Dalfsen mogen hun overleden gezelschapsdier kosteloos inleveren bij het 
milieubrengstation van de ROVA in Zwolle. Het college zal deze locatie dan ook als verzamelplaats 
aanwijzen. Voor dode gezelschapsdieren waar geen eigenaar of houder van bekend is, zal de 



                                                                        

gemeentewerf in Dalfsen worden aangewezen als verzamelplaats. Vanzelfsprekend mogen overleden 
gezelschapsdieren, al dan niet tegen een vergoeding, worden achtergelaten/gebracht naar een 
dierenartsenpraktijk. Ook mogen ze begraven worden of gecremeerd. Indien er in de toekomst andere 
verzamelplaatsen moeten worden aangewezen, is op grond van de verordening het college hiertoe 
bevoegd. 
 
Kanttekeningen 
Mogelijke nadelen volksgezondheid/milieuaspecten 
Het niet vaststellen van de verordening kan leiden tot de mogelijkheid dat dode gezelschapsdieren 
niet op het juiste moment worden verwijderd. Dit is onwenselijk gezien de mogelijke gevolgen voor de 
volksgezondheid en belasting van het milieu.  
 
Alternatieven: 
Niet vaststellen van de verordening dode gezelschapsdieren gemeente Dalfsen 2019 
In artikel 3.5 Wet dieren staat dat bij gemeentelijke verordening regels gesteld worden. Het niet 
vaststellen van een verordening kan leiden tot gerechtelijke procedures, wat inzet van ambtelijke 
capaciteit betekent. In het kader van minder regels kan er gekeken worden wanneer er procedures 
worden gestart om te voldoen aan de wettelijke plicht. Echter is dit niet de gewenste lijn, we willen 
graag voldoen aan de wettelijke regelgeving.   
 
Duurzaamheid: 
Op dit moment worden de meeste dode gezelschapsdieren door de eigenaar al gebracht naar een 
waardige begraafplaats. Ook worden dode gezelschapsdieren al dan niet tegen een vergoeding 
achtergelaten bij de dierenartsenpraktijken. De dierenartsenpraktijk draagt dan de zorg voor het 
overdragen van kadavers aan Rendac. Inwoners konden voorheen hun huisdier kosteloos achterlaten 
bij het Dalfsen diergeneeskundig centrum. Dit op basis van de in 2001 gesloten overeenkomst die nu 
is beëindigd. Mochten inwoners van de gemeente Dalfsen hun overleden huisdier kosteloos willen 
achterlaten voor destructie, zullen ze het dier moeten brengen naar het milieubrengstation van de 
ROVA. Dit is iets verder dan de dierenartsenpraktijk in Dalfsen. De buitendienstmedewerkers zullen 
de kadavers niet meer naar het Dalfsen Dierengeneeskundig centrum brengen, maar deze naar de 
kadaverkoeling brengen op de werf. Qua reisafstand verandert er niet veel op het gebied van 
duurzaamheid.  
  
Rendac is onderdeel van Darling Ingredients Inc., een wereldspeler in de innovatieve en duurzame 
verwerking van specifieke organische reststromen en dierlijke bijproducten met het doel om hieraan 
toegevoegde waarde te geven. De eindproducten van Darling Ingredients worden ingezet als 
natuurlijke ingrediënten voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals farmaceutische producten, 
voedingsmiddelen, diervoeders, technische toepassingen, meststoffen en bio-energie. Rendac is door 
de overheid aangewezen voor de verwerking. Een andere mogelijkheid is er dan ook niet. Ook op dit 
punt zal er weinig veranderen. 
 
Financiële consequenties: 
Wanneer inwoners hun dode gezelschapsdier achterlaten bij een dierenarts dan moeten ze daarvoor 
betalen. Dit was eerder niet het geval indien huisdieren werden achtergelaten bij het Dalfsen 
Diergeneeskundig centrum. De gemeente betaalde jaarlijks deze kosten. Voor 2018 ging het om een 
bedrag van €4.355,18 incl. btw. Inwoners die gratis hun overleden huisdier willen achterlaten voor 
destructie, zullen hun overleden huisdier moeten brengen naar het milieubrengstation van de ROVA in 
Zwolle. Voor de bewaring van (op en aan de weg) gevonden dode dieren, waarvan geen eigenaar 
bekend is, zal het college een kadaverkoeling aanschaffen voor op de werf. Deze zal op afroep 
worden geleegd door Rendac. 
 
Op dit moment zijn de kosten door de rekeningen van de dierenartsenpraktijk erg hoog. In het 
aanloopjaar zullen de kosten nog niet drastisch dalen. Dit om de aanschaf van de kadaverkoeling en 
chipreader. Daarna zullen de kosten dalen omdat de kosten van het ophalen door Rendac op 
ongeveer €20,56 excl. btw zit per keer. Rendac zal niet wekelijks hoeven te komen aangezien er niet 
zoveel overleden dieren worden aangetroffen. Ook kunnen ze in de koeling opgespaard worden. De 
geraamde incidentele kosten zijn afgerond € 2.000,00 en structurele kosten circa € 500,00. Omdat de 
overeenkomst een opzegtermijn heeft van een half jaar, is er nog een bedrag van rond de 



                                                                        

€3000/€3500,- verschuldigd aan het Diergeneeskundig centrum. Dit bedrag kan niet worden 
opgevangen binnen de begroting. Voorgesteld wordt dit bedrag bij te ramen bij de 2e berap. Echter 
indien het mogelijk is om de overeenkomst eerder te beëindigen, zal het verschuldigde bedrag aan het 
Diergeneeskundig centrum lager zijn en is er een mogelijkheid om het te kunnen opvangen binnen de 
afwijkingsmogelijkheid van € 5.000,-. 
 
Communicatie: 
De vastgestelde verordening wordt bekendgemaakt, waarna deze de dag na publicatie in werking 
treedt.  
 
Vervolg: 
Indien de Wet dieren gewijzigd wordt, zal de verordening door de raad ingetrokken/gewijzigd dienen te 
worden.   
 
Bijlagen: 
Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Dalfsen 2019 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2019, nummer 932; 
 
overwegende dat in artikel 3.5 Wet dieren is opgenomen dat bij gemeentelijke verordening regels 
gesteld worden ter zake van het aangeven, bewaren, ophalen en overdragen van dode 
gezelschapsdieren; 
 
gelet op artikel 3.5 van de Wet dieren; artikel 149 Gemeentewet; 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen: Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Dalfsen 2019. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
23 september 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 
 
 


