Welzijn Schapen

Inspectieresultaten 2017
Er is in 2017 een project welzijn schapen uitgevoerd. De aanleiding
voor dit project was het verkrijgen van een nalevingsbeeld van de
algemene welzijnsregels voor schapen binnen de vlees

schapensector. Daarnaast is er gekeken naar mogelijke welzijns
risico’s als krappe huisvesting, onvoldoende drinkwater en
hittestress. Er zijn in Nederland 6.787 bedrijven met schapen1.

Wet dieren en Besluit houders van dieren
Voor schapen zijn er in de Wet dieren en het Besluit houders van dieren geen specifieke wet- en regelgeving opgenomen voor
welzijn en houden van schapen. De algemene welzijnsregels voor het houden van (productie) dieren zijn geldig. Deze bestaan
veelal uit doelvoorschriften; de dieren moeten een toereikende behuizing hebben, voldoende drinkwater en geschikt voer,
voldoende hygiënische omstandigheden enz.
Meer informatie website NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/schapen-en-geiten/rol-nvwa

Resultaten
aantal bedrijven
aantal inspecties welzijn (aselect)
akkoord
niet akkoord

6.787
91
96%
4%

Methode
De NVWA inspecteerde 91 schapenhouders op de algemene
welzijnsregels (Wet dieren en Besluit houders van dieren).
Ook de mogelijke welzijnsrisico’s voor huisvesting, drinkwater,
hittestress en dierkenmerken zijn in beeld gebracht. De bedrijven
zijn aselect geselecteerd voor een inspectie.

Resultaten
Het toezichtbeeld geeft een naleving van 96% op de geïnspecteerde
bedrijven, vier inspecties zijn als niet akkoord afgedaan.
De overtredingen bij deze houders zijn 3 keer afgedaan met een
herstelbrief/schriftelijke waarschuwing en 1 keer met een bestuur
lijke maatregel, schriftelijke waarschuwing en een proces-verbaal.
1

Geen grote welzijnsrisico’s
Op 1 bedrijf na, zijn er geen grote welzijnsrisico’s geconstateerd.
Kleine aandachtspunten zijn voldoende ligruimte voor ooien met
lammeren, aanwezigheid van enkele kreupele dieren en kreupele
dieren die niet behandeld zijn. Over het algemeen hadden de dieren
tijdens de inspecties voldoende ruimte, een schone en droge
ligplaats, beschutting in het weiland en waren de dieren in een
goede conditie.

Conclusie
Het toezichtbeeld van de Wet dieren en het Besluit houders van
dieren bij de bezochte bedrijven laat een hoge naleving zien van
96%. De NVWA zal in de toekomst met name risicogerichte
inspecties uitvoeren op dierenwelzijn bij schapenhouders op basis
van meldingen en bij bedrijven met historie van dierverwaarlozing.

Bron: CBS, selectie bedrijven met meer dan 10 schapen.
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