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Excellentie,

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is verbaasd en verrast over de
aankondiging dat u voornemens bent een totaalverbod op het gebruik van e-collars
(elektronische halsbanden voor honden) af te kondigen. Wij verzoeken u een
transparante afweging van de voor- en nadelen van het gebruik van de e-collar te
maken, gebaseerd op alle beschikbare wetenschappelijke kennis en relevante
praktijkervaring, alvorens u een definitief besluit neemt.
De afgelopen twee jaar heeft de Jagersvereniging samen met vertegenwoordigers
van hondenscholen, hondengedragstherapeuten, de faculteit Diergeneeskunde van
de Universiteit Utrecht, politie en defensie, deelgenomen aan overleggen met uw
ambtenaren over het voorgenomen verbod op het gebruik van de e-collar. In deze
gesprekken was brede consensus over de noodzaak om voor enkele
uitzonderingsgevallen, waaronder de jachtpraktijk, gebruik van de e-collar onder
voorwaarden te continueren. Het uitwerken van deze voorwaarden, waaronder een
verplichte opleiding voor de gebruiker en een evaluatietraject, vormde de
hoofdmoot van deze gesprekken. Wij waren in de veronderstelling dat in
gezamenlijkheid met uw ministerie gewerkt werd aan een houdbaar en verantwoord
systeem.
Onze verbazing was dan ook groot dat in een recent overleg op uw ministerie werd
aangekondigd dat de Regeling geen uitzonderingsbepalingen voor particulieren zou
bevatten. De betreffende ambtenaar kon niet inzichtelijk maken welke afweging aan
deze plotselinge koerswijziging ten grondslag lag. Ook kon hij geen
wetenschappelijke onderbouwing voor dit besluit overleggen. Wij hebben de indruk
dat recent wetenschappelijk onderzoek met conclusies ten faveure van de e-collar
wordt genegeerd. Ook vermoeden wij dat er geen brede, objectieve afweging ten
grondslag ligt aan het besluit om geen uitzondering voor de jachtpraktijk te maken.
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De Jagersvereniging verzoekt u een transparante afweging van de voor- en nadelen
van het gebruik van de e-collar te maken, gebaseerd op alle beschikbare
wetenschappelijke kennis en relevante praktijkervaring. Dit zou bijvoorbeeld door
de Raad voor Dierenaangelegenheden gedaan kunnen worden, mits deze Raad over
voldoende kennis ten aanzien van de jachtpraktijk beschikt.
In afwachting van uw antwoord verblijf ik, hoogachtend,

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Willem Urlings
Voorzitter

