Welzijn exotische en in
het wild levende dieren
Inspectieresultaten 2020
Meldingen over een grote diversiteit aan diersoorten.
In 2020 heeft de NVWA inspecties uitgevoerd naar aanleiding van meldingen over het welzijn van
in het wild levende dieren en van exotische dieren bij particulieren, in de handel, in dierentuinen
en in circussen. De NVWA werkt op dit terrein samen met de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) en de Nationale politie.

Maatschappelijke aandacht
Dieren in dierentuinen en circussen staan al enige tijd in de publieke belangstelling. In 2020 was
er wederom grote maatschappelijke aandacht voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen
wat heeft geleid tot veel meldingen over deze dieren.

Werkwijze

Bij een inspectie is gekeken naar de welzijnseisen, zoals de eisen aan huisvesting en verzorging
van de dieren en het voeren van een kloppende administratie. Daarnaast wordt bij handelaren
gekeken of ze beschikken over een Uniek bedrijfsnummer en indien van toepassing de
Vakbekwaamheidseisen. Ook beoordeelde de NVWA verpakkingseisen voor dieren die door de lucht
worden vervoerd (de zogenaamde IATA normen) bij handel uit het buitenland. Controles werden
grotendeels uitgevoerd naar aanleiding van meldingen. Ook werd een project uitgevoerd, waarin is
gecontroleerd of door RVO aanbestede opslaghouders van in beslag en in bewaring genomen
dieren zich hielden aan de in het bestek opgenomen administratieve, huisvestings- en
verzorgingseisen.
Meldingen
In 2020 kwamen er 269 meldingen en handhavingsverzoeken over het welzijn van exotische en in
het wild levende dieren binnen bij de NVWA. De variatie was groot. Van het welzijn van kreeften
tot servals en van slangen tot roofvogels. De meldingen betroffen zowel dieren gehouden door
particulieren als door bedrijfsmatige houders. Vooral over de grote grazers in de
Oostvaardersplassen kwamen veel meldingen binnen (14%), veelal door de blijvende grote
maatschappelijke aandacht voor deze dieren. Deze meldingen zijn behandeld volgens het NVWA
beleid (https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/eerdere-actueleonderwerpen/toezicht-in-de-oostvaardersplassen). In de meeste gevallen was een schriftelijke
verwijzing naar dit beleid en naar de verschillende verantwoordelijke instanties (Staatsbosbeheer
en Provincie Flevoland) voldoende. In een enkel geval heeft een fysieke inspectie ter plekke
plaatsgevonden.
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Onderzoek
Voor 31% van de meldingen was geen aanleiding om tot een inspectie over te gaan. Dit omdat er
te weinig informatie beschikbaar was om de situatie na te kunnen gaan, of omdat de melding
schriftelijk of telefonisch kon worden afgehandeld. 44% van de meldingen is binnen de NVWA
uitgezet. Op basis van de afspraken uit het ‘Convenant samenwerking dierenhandhaving’ werd
20% van de meldingen overgedragen aan de LID. Overige meldingen (5%) zijn doorgezet naar
o.a. provincies.
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Afhandeling
Van de door de NVWA uitgevoerde inspecties is 8 keer (23%) vastgesteld dat er geen overtreding
was van dierenwelzijnsregelgeving. In 27 (77%) gevallen was er wel sprake van een overtreding.
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Resultaten
In 76% van de gevallen waarbij een interventie werd gepleegd, bestond deze uit een schriftelijke
waarschuwing. In de overige gevallen was er sprake van een nalevingsadvies (4%) of een
bestuursrechtelijke maartregel (20%).

Interventies

nalevingsadvies

schriftelijke waarschuwing

bestuursrechtelijke maatregel

Conclusie
Een substantieel deel van de meldingen die bij de NVWA binnenkomen over dierenwelzijn van
exotische dieren kon zonder inspectie ter plaatse worden afgedaan. Bij de ernstigste gevallen met
het grootste risico op welzijnsaantasting werd een inspectie uitgevoerd. Bij de door de NVWA
uitgevoerde inspecties n.a.v. meldingen was 23% wel en 77% niet akkoord. Dit betekent dat een
redelijk deel van de meldingen niet gegrond is. Van de gevallen waarin sprake was van
overtreding van de welzijnseisen, kon 76% worden afgedaan met een schriftelijke waarschuwing.
Bij 20% van de geconstateerde overtredingen was een zwaardere sanctie nodig.
De meeste importmeldingen bleken niet akkoord. Hierbij was niet voldaan aan de
verpakkingseisen bij vervoer van dieren. Dit hoge percentage hangt waarschijnlijk samen met het
feit dat deze meldingen meestal pas worden gedaan nadat er al door een deskundige (van NVWA
of douane) naar de dieren en hun verpakking is gekeken.

Vervolgaanpak

Ook in 2021 gaat de NVWA extra aandacht besteden aan de wijze van houden van roofvogels en
uilen, naar aanleiding van richtsnoeren die hiervoor zijn opgesteld.
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