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DESTRUCTIEVERORDENING  
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 augustus 2011 
GR 11.2710680; 
 
Gelet op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de artikelen 147 en 148 van de 
Gemeentewet, 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Destructieverordening, welke verordening komt te luiden als volgt; 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
  
Deze verordening verstaat onder: 
 
a. de wet de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren; 
b. aangifteplichtige degene, die als eigenaar of houder van een  
  dood gezelschapsdier ingevolge de Wet verplicht 

is daarvan aangifte te doen; 
c. gezelschapsdieren andere dieren dan slachtdieren, welke niet zijn 

bestemd of worden gehouden voor dierlijke of 
andere productie, en door de mens in of rond het 
huis worden gehouden en verzorgd; 

d. de ondernemer de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie 
of aan welke door onze Minister een erkenning 
als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de EG 
verordening nr. 1774/2002 is verleend; 

e. slachtdieren eenhoevige dieren, runderen, schapen, geiten,    
varkens en pluimvee;  

f. verzamelplaats  een door het college aangewezen plaats waar de 
Dierenambulance en particulieren dode gezel-
schapsdieren naar toe brengen en waar vandaan 
de ondernemer de dode dieren vervoert naar het 
verwerkingsbedrijf. 

 
Artikel 2. Verzamelplaatsen 

 
Het college wijst één of meer verzamelplaatsen aan, waar dode gezelschapsdieren in 
ontvangst worden genomen. 



 
Artikel 3. Aangifte en aanbieden van dode gezelschapsdieren 
 
1. De aangifteplichtige doet van het hebben of houden van een dood gezelschapsdier zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag waarop het dier 
is overleden, melding (telefonisch) bij de Dierenambulance. 

 Het is ook toegestaan dat de aangifteplichtige zelf het dode gezelschapsdier op de eerste 
werkdag volgend op de dag waarop het dier is overleden brengt naar de verzamelplaats, 
en daar ter plekke melding doet van het dode gezelschapsdier.  

2. De melding geschiedt onder opgave van de soort en hoeveelheid van  
 de dode gezelschapsdieren, en bij melding aan de Dierenambulance van de plaats waar 

het zich bevindt. 
3. Het is ook toegestaan dat de Dierenambulance dode gezelschapsdieren waarvan geen 

eigenaar of houder bekend is naar de verzamelplaats brengen. 
4. Het college kan nadere regels stellen voor de plaats en wijze van aanbieding en de  uren 

waarbinnen het aanbieden kan geschieden. 
5. Het college kan een tarief vaststellen voor het aanbieden van dode gezelschapsdieren. 
 
Artikel 4. Bedrijf of beroep 
 
Deze verordening is niet van toepassing op dode gezelschapsdieren afkomstig uit een bedrijf 
of beroep. 
 
Artikel 5. Begraven 

 
Het in artikel 3 bepaalde, geldt niet voor zover artikel 81h, vierde lid van de Wet juncto 
artikel 2. 11, eerste lid van de Regeling dierlijke bijproducten 2011 van toepassing is. Dit 
houdt in dat het is toegestaan een dood gezelschapdier te begraven op een terrein dat ter 
beschikking staat van de eigenaar of de houder van het dode gezelschapsdier of op een plaats 
die ingevolge een besluit van het college van burgemeester en wethouders daarvoor is 
toegelaten.  
  
Artikel 6. Bewaren van dode gezelschapsdieren 
 
De aangifteplichtige is gehouden, vermenging van materiaal van het dode gezelschapsdier 
met andere stoffen tegen te gaan. 
 
Artikel 7. Mandaat 
 
1. Het college is bevoegd om nadere regels vast te stellen. 
2. Het college kan deze bevoegdheid mandateren. 
 
Artikel 8. Inwerkingtreding 

 
Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking. 
De Destructieverordening 2006 betreffende hetzelfde onderwerp wordt ingetrokken. 



 
Artikel 9. Citeertitel 

 
De verordening kan worden aangehaald als de Destructieverordening 2011. 

 
 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.   dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


