Barneveld 30-03-2010
Geachte heer / mevrouw,
Hierbij brengt de Werkgroep Katten van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit een
aantal bedenkingen in, op de ter consultatie voorgelegde teksten, namens de bij haar aangesloten
organisaties.
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Scheiden van honden, katten, konijnen en apen

 de voor katten voorgestelde minimumleeftijden waarop het jong van de moeder mag worden
gescheiden, stemmen niet overeen met de leeftijden die door de vakspecialisten in de sector
worden gezien als „aanvaardbaar‟ (als recht-doend aan het dier);
voor katten zou dat minimaal 9 weken moeten zijn met het oog op de immuniteitsontwikkeling en de ontwikkeling van het soort-eigen gedrag
o zie “discussiestuk van de Werkgroep Katten van het Platform Verantwoord
Huisdierenbezit om te komen tot een optimale leeftijd om kittens van hun moeder en
nestgenoten te scheiden” (www.huisdieren.nu)
 alle organisaties van raskattenfokkers kiezen op basis van hun ervarings-deskundigheid om
diezelfde redenen zelfs voor 13 weken
o In Zweden en Denemarken, 2 EU landen, is de leeftijd waarop kittens van de moeder
gescheiden mogen worden wettelijk bepaald op 12 weken. In beide landen staat de
Dierenbescherming volledig achter dit besluit:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127877
 diezelfde minimumleeftijd van 9 weken bij het scheiden van de kittens van de moeder moet
ook gelden voor andere katachtigen (zoals Serval, Caracal, Savannah, Ocelot, Margay) die nu
vaak vanaf een leeftijd van één of enkele weken handmatig worden opgefokt om ze aan
particulieren te kunnen verkopen;

Graag zijn wij bereidt om nadere toelichting te geven.
Namens de leden van de Werkgroep Katten van het PVH,
- Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK) (de onafhankelijke raskattenverenigingen):
ECF (De European Cat Fanciers), Limbra (Limburg Brabant Cat Club), NKFV (Nederlandse
Katten Fokkers Vereniging), NLKV (Nederlandse Langhaar Katten Vereniging), NPV (Nederlandse
Perzen Vereniging), NRKV (Nederlandse RasKatten Vereniging), NvvK (Nederlandse Vereniging
van Kattenvrienden), NKU-SARA (de Nederlandse Katten Unie - Sphynx and Rex Association),
Saint pro Cat (Nederlandse Vereniging van Kattenliefhebbers), Neocat (Sociëteit van
kattenliefhebbers)
- Genetic Counselling Services
- Huisdier Kennis Instituut
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD)
- Mundikat
- Nederlandse Raskatten Vereniging (NRKV)
- Practical Training Center (PTC+ )
- Vereniging Kattenzorg Den Haag
- Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
- Stichting OP Cat Fancy
- Tinley Adviesbureau
- Stichting Kwalitatieve Gedragstherapie voor Katten (St. KGK)
- Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND)
Mevrouw drs. E. van der Waa, voorzitter
info@huisdieren.nu

