Handel en welzijn
gezelschapsdieren

Inspectieresultaten 2017
In 2017 heeft de NVWA risicogerichte inspecties uitgevoerd naar
aanleiding van meldingen met een hoog risico, dit om de kans op
insleep van rabiës te verkleinen. Daarnaast zijn projecten uitgevoerd

bij paspoort uitgevende instanties, dierenasielen en houders van
door de NVWA in bewaring genomen gezelschapsdieren
(opslaghouders).

Wet dieren en Besluit houders van dieren
De NVWA richt zich ten aanzien van dierenwelzijn en diergezondheid op bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. De focus ligt
op handelaren en fokkers van honden. Controles vinden plaats op basis van nationale en internationale regelgeving : de Wet
Dieren, Besluit houders van dieren, Regeling houders van dieren, Besluit identificatie en registratie van dieren, Regeling
identificatie en registratie van dieren, Regeling handel levende dieren en levende producten, Verordening (EG) nr. 576/2013,
Verordening (EG) nr. 577/2013, Verordening (EU) nr. 2013/519 (import derde land), Richtlijn 91/496/EEC (import derde land),
Richtlijn 92/65/EEG, en Verordening (EG) nr. 1/2005 m.b.t. transport van dieren.

Methode
In totaal voerde de NVWA 130 inspecties uit. Bij een inspectie is
gekeken naar de welzijnseisen, zoals de eisen aan huisvesting en
verzorging van de dieren. Ook beoordeelt de NVWA invoereisen
(handel uit buitenland) en het juist en tijdig identificeren en
registeren (I&R) van de dieren. Controles worden grotendeels
uitgevoerd naar aanleiding van meldingen en de focus ligt daarbij
op meldingen met een hoog risico: een verdenking van illegale
invoer uit landen waar rabiës nog voorkomt.

Ook werden een aantal projecten uitgevoerd. In het project
paspoort uitgevende instanties is gecontroleerd of deze zich hielden
aan de administratieve eisen.

Meldingen
In totaal kwamen er 527 meldingen binnen over
gezelschapsdieren, waarvan 516 specifiek over honden en
katten. 11% was een hoog risico rabiës melding.

Resultaten
Aantal bedrijven in NL
meldingen bedrijfsmatige houders en import
honden en katten (select)
paspoort uitgevende instanties (select)
opslaghouders (aselect)
asielen (aselect)

Aantal inspecties

865 bedrijfsmatige houders*
25.000 geïmporteerde honden
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* Geregistreerde bedrijfsmatige houders van honden/katten. Een importmelding kan ook over particuliere import gaan.
** Opvangcentra honden en/of katten, NVWA inspecteert aselect de 25 asielen die vallen onder de Dierenbescherming.
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twee handelaren met 500 honden op locatie.
http://www.omroepbrabant.nl/?news/270805
782/Illegale+puppyhandel+handelaren+uit+H
apert+en+dierenarts+aangehouden.aspx

Resultaten meldingen en signalen
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http://www.omroepbrabant.nl/?news/270805782/llegale+puppyhan
del+handelaren+uit+Hapert+en+dierenarts+aangehouden.aspx
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Projectresultaten
Hondsdolheid
(Rabiës)
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niet hoog ingeschat. Echter de impact op betrokkenen is in de gevallen van een rabiës besmetting erg groot. De
benodigde behandelingen zijn zeer intensief en gezien het dodelijk verloop levert een verdenking van rabiës al
veel angst op. De tracering van contacten in geval van een besmet dier is complex en moet zeer snel gebeuren.
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Hondsdolheid (Rabiës)
Aan de import van honden en katten uit het buitenland kleeft als belangrijkste risico, voor volksgezondheid en dierwelzijn,
de import van een met rabiës besmet dier. Rabiës is een ernstige virusziekte die, indien niet binnen 48 uur na besmetting een
behandeling wordt ingesteld, een dodelijk verloop kent. Dit geldt voor mensen en dieren. Veel honden (en katten) worden
geïmporteerd uit landen waar rabiës nog voorkomt. Huisdieren kunnen via contact met wildlife (o.a. vossen) besmet worden. In
Europa vinden bestrijdingsprogramma’s plaats die er toe hebben geleid dat het voorkomen van rabiës afneemt. Het risico op
invoer van een dier met rabiës wordt niet hoog ingeschat. Echter de impact op betrokkenen is in de gevallen van een rabiës
besmetting erg groot. De benodigde behandelingen zijn zeer intensief en gezien het dodelijk verloop levert een verdenking van
rabiës al veel angst op. De tracering van contacten in geval van een besmet dier is complex en moet zeer snel gebeuren
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