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Geachte mevrouw Philippi-Gho,   
 
In uw bericht van 15 november 2020 heeft u, met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), informatie verzocht over richtlijnen 
voor de huisvesting en verzorging van roofvogels. Samengevat vraagt u om 
correspondentie tussen RVO, LNV, NVWA en alle overige betrokken instanties of 
deskundigen bij de totstandkoming van de deskundigenverklaring Roofvogels en 
het document ‘review: huisvesting en verzorging van roofvogels’. 
 
Procedure 
Uw verzoek van 15 november 2020 is gericht aan het ministerie van Landbouw 
Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV). De ontvangst van uw verzoek is 
bevestigd bij brief van 17 november 2020 met kenmerk DGA / 20287001. In 
deze brief is tevens de termijn om op uw verzoek te beslissen met vier weken 
verdaagd.  
 
Op 18 november 2020 is uw verzoek ter behandeling doorgezonden aan RVO. 
Dit deel van uw verzoek is geregistreerd onder kenmerk Wob/2020/209. 
 
Contact  
Op 5 maart 2021 heeft u per e-mail contact gehad met een medewerker van 
RVO over de voortgang van uw Wob-verzoek. Daarbij bent u geïnformeerd over 
het opvragen van een zienswijze bij een derde belanghebbende. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-
artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. 
 
Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek zijn 62 documenten aangetroffen. Deze documenten 
zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. 
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Zienswijzen 
Er is één belanghebbende bij de openbaarmaking van de documenten. 
Belanghebbende is in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze te geven. 
 
Door belanghebbende is een zienswijze ingediend. Derde belanghebbende geeft 
daarin aan dat de documenten over een ander onderwerp gaan dan het 
onderwerp van het verzoek. Deze zienswijze heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit. 
 
Besluit 
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 34, 39, 41, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 gedeeltelijk 
openbaar te maken. De documenten 6 en 11 maak ik geheel openbaar. De 
documenten 1, 2, 2a, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 en 42 zijn reeds openbaar. De 
vindplaats van deze documenten is opgenomen in bijlage 2- inventarislijst met 
de vermelding ‘reeds openbaar’. Voor de motivering verwijs ik naar het 
onderdeel Overwegingen van dit besluit. 
 
Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.  
 
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het 
publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt 
iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid 
geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of 
belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan 
ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde 
informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet 
het specifieke belang van de verzoeker. Evenmin kent de Wob een beperkte 
vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde 
documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik 
aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen 
geven indien zij daarom verzoeken. 
 
Het belang van inspectie, controle en toezicht door een bestuursorgaan 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door 
bestuursorganen. 
 
Bij bepaalde passages van de documenten is het belang van inspectie, controle 
en toezicht op de naleving van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren 
in het geding. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid aangezien openbaarmaking van de betreffende 
gegevens het uitoefenen van de controlerende taak van de betrokken 
bestuursorganen zou belemmeren.  
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Uit de betreffende informatie kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid over 
de methoden en werkwijzen bij de controle op overtredingen van de Wet dieren 
in relatie tot het houden van roofvogels. Te verwachten is dat dit zal leiden tot 
calculerend gedrag waardoor de controle ernstig zou worden belemmerd. Ik heb 
daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. Ik heb 
de betreffende passages uit de documenten verwijderd. In bijlage 2 – 
inventarislijst is aangegeven welke documenten het betreft. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer  
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.  
Ik heb daarom persoonsgegevens, waaronder de namen van personen, 
verwijderd uit de documenten. 
 
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn 
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten.  
 
Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan 
een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om 
openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. Namen van ambtenaren 
zijn daarom uit de documenten verwijderd. 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling  
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. Het betreft onder andere namen van 
bedrijven uit dossiers die in overleg worden besproken. Ik ben van oordeel dat 
ten aanzien van de namen van een individueel bedrijf het belang van 
openbaarheid niet opweegt tegen de onevenredige benadeling in de vorm van 
reputatieschade van het betreffende bedrijf. Ik heb daarom gegevens die 
zouden leiden tot onevenredige benadeling uit het document verwijderd.  
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van 
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interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies.  
Ten aanzien van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor 
intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze 
bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de 
informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde 
bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern beraad zijn 
betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij 
moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen 
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het 
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Onder persoonlijke 
beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, 
voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.                                                                                                                                                 
 
De documenten met nummers 3, 4, 5, 13, 20, 41, 50, 53, 55, 56 en 58 zijn 
opgesteld ten behoeve van intern beraad. Deze documenten bevatten passages 
met persoonlijke beleidsopvattingen opgesteld ten behoeve van intern beraad. 
Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de passages zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. De 
passages die het betreft zijn in de documenten als zodanig gemarkeerd. 
 
In het onderhavige geval acht ik het in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering om de overige persoonlijke beleidsopvattingen 
in de documenten toch openbaar te maken. Dit met als doel inzicht te geven in 
de verschillende overwegingen en publiek debat mogelijk te maken. Ik heb 
daarom besloten de genoemde documenten gedeeltelijk openbaar te maken. 
 
Reeds openbaar 
De documenten met nummers 1, 2, 2a, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 en 42 zijn 
reeds openbaar en voor een ieder beschikbaar. De Wob is niet van toepassing 
op reeds openbare documenten. Voor deze documenten verwijs ik u naar de 
vindplaats zoals opgenomen in bijlage 2 - inventarislijst. 
 
Valt niet onder de reikwijdte  
De documenten met nummers 43, 44 en 52 betreffen een ander onderwerp, niet 
gerelateerd aan de deskundigen verklaring Roofvogels of het Review document 
op RVO.nl. De documenten hebben bovendien geen rol gespeeld bij de 
totstandkoming van de deskundigenverklaring Roofvogels. Om deze redenen 
heb ik besloten de documenten buiten het verzoek te laten. 
 
Document 35 is een door u opgestelde aanvraag. Aangezien u al in het bezit 
bent van het betreffende document heb ik besloten dit document eveneens 
buiten de reikwijdte van uw Wob-verzoek te rekenen.  
 
Dubbele documenten 
Een aantal documenten is dubbel. In bijlage 2 -inventarislijst wordt verwezen 
naar het eerste exemplaar. Opvolgende exemplaren van identieke documenten 
zijn niet apart beoordeeld.  
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Wijze van openbaarmaking 
De documenten 6 en 11 worden geheel openbaar en treft u bij dit besluit aan. 
De documenten met nummers 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 34, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 worden openbaar met uitzondering van daaruit 
verwijderde gegevens. U treft deze documenten bij dit besluit aan. 
 
Plaatsing op internet 
De openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 
  
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
namens deze: 
 
 
 
 
 
N.C. Kuipers 
Teammanager Afdeling Vergunningen & Handhaving  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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Bezwaarmogelijkheid 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen.  
Als u bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 
40219, 8004 DE Zwolle. 
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de 
beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt dit nummer in de rechter 
kantlijn in deze brief. 
 
Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen 
van een bezwaarschrift. 
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob 
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat; 
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de 
uitvoering ervan; 
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een 
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader 
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke 
aangelegenheid; 
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en 
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij 
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. 
Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, 
worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan 
beschouwd; 
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met 
als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of 
gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het 
adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de 
daartoe door hen aangevoerde argumenten; 
g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de 
Wet milieubeheer; 
h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of 
een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een 
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen 
de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 
i. overheidsorgaan: 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 
 
Artikel 3 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het 
bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren 
en is het hem daarbij behulpzaam. 
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5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 6 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het 
verzoek is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag 
na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is 
gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop 
door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is 
gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, 
onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet 
worden gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt. 
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie: 
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken 
indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken 
terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft; 
b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt; 
c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 
 
Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 
zover dit:  
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de 
Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen:  
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties; 
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b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 
nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden. 
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voor zover het 
milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts 
blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van 
milieu-informatie uitsluitend achterwege voor zover het belang van 
openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. 
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.  
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie. 
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 
8. Voor zover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu. 
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1 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2020:857, 
geraadpleegd op 2-6-2021 
2 
http://www.huisdierinfo.be/sites/default/files/atoms/files/15.06.2018%20BvR%20betreffend
e%20het%20welzijn%20van%20in%20gevangenschap%20gehouden%20roofvogels.pdf, 
geraadpleegd op 2-6-2021. 
3 https://docplayer.nl/110529384-Bijlage-1-afmetingen-van-de-dierenverblijven-voor-
roofvogels.html, geraadpleegd op 2-6-2021. 

Bijlage 2 – Inventarislijst 

Nr. Document datum Beoordeling Wob 

1 
 UITSPRAAK VOVO  
(DEFINITIEF) MIN LNV  n.v.t. 

Reeds 
openbaar1 n.v.t. 

2 
 2018 - Besluit Vlaamse 
Regering Roofvogels n.v.t. 

Reeds 
openbaar2 n.v.t. 

2 
 2018 - Bijlage Besluit Vlaamse 
Regering Roofvogels n.v.t. 

Reeds 
openbaar3 n.v.t. 

3 
 2018 aug 27 Overleg 
Roofvogels en Uilen 27-08-18 

gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 

4 

 2018 juni 4 Overleg 
Roofvogels en Uilen 4 juni 
2018 04-06-18 

gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.d, 
10.2.e, 
11.1 

5 
 2018 nov 19 - Notulen 
Overleg Roofvogels en Uilen 19-11-18 

gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 

6 

 2019 12 febr agenda Overleg 
Roofvogels en Uilen 12 febr 
RVO Utrecht 12-2 

geheel 
openbaar geen 

7 

 2019 sept 10 Besluiten- en 
actiepuntenlijst overleg R&U 
dd 10 september 2019 10-09-19 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

8 

 2019 sept 10 Verslag + actie-
en besluitenlijst R&U-overleg 
dd 10 september 2019 
(definitief) 10-09-19 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

9  2019 sept 10 verslag 10-09-19 dubbel doc. 8 n.v.t. 

10 

 2020 april 21 Actie-en 
besluitenlijst Roofvogels en 
Uilen 21 april 2020 21-04-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

11  2020 april 21 Agenda 21-04-20 
geheel 
openbaar geen 

12  2020 jan 21 Agenda overleg 21-01-20 
gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

13 
 2020 jan 21 Verslag + actie-en 
besluitenlijst R&U-overleg dd  21-01-20 

gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 
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Onze referentie 
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21 januari 2020 

14 

 2020 mei 26 
Communicatiestrategie 
roofvogels en uilen def 26-05-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

15 

 2020 okt 26 Actie-en 
besluitenlijst Roofvogels en 
Uilen 26-09-20 

gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 

16 
 Actie-en besluitenlijst 
Roofvogels en Uilen 7 juli 2020 07-07-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

17 

 Actie-en besluitenlijst 
Roofvogels en Uilen 12 mei 
2020 12-05-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

18 

 Actie-en besluitenlijst 
Roofvogels en Uilen 21 april 
2020 12-05-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

19 

 Algemene uitwerking Besluit 
houders van Dieren voor 
roofvogels - 
deskundigenverklaring (002) 13-02-18 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

20  Notulen 21 mei 2019 21-05-19 
gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.d, 
10.2.e, 
11.1 

21 
 Overleg Roofvogels en Uilen 
27 augustus 2018 27-08-18 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

22 

 Verslag + actie-en 
besluitenlijst R&U-overleg dd  
21 januari 2020 21-01-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

23 

Verslag + actie-en 
besluitenlijst R&U-overleg dd 
10 september 2019 (definitief) 10-09-19 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

24 

 Communicatiestrategie 
roofvogels en uilen LID RVO 
LNV NVWA_IJ n.v.t. dubbel doc. 14 n.v.t. 

25  2019 12 febr notulen 12-02-19 
gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
10.2.g 

26 

 Deskundigenverklaring 
huisvesting en verzorging 
roofvogels - versie 2 (20-01-
2020)  n.v.t. dubbel doc. 19 n.v.t. 

27 

 DOMUS-#18151992-v3-
Verbod_op_evenementen_me
t_roofvogels_en_uilen 16-07-18 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

28 
 DOMUS-20164140-v3-
verzoek_zienswijze_ontheffing 19-06-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 
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4 
https://www.researchgate.net/publication/326894049_Husbandry_and_Management_Guidel
ines_For_Demonstration_Birds_of_the_EAZA_Falconiformes_and_Strigiformes_Taxon_Advis
ory_Group, geraadpleegd op 2-6-2021 
5 https://fdocuments.in/document/falconry-sau-soimarit-in-uk.html, geraadpleegd op 2-6-
2021 
6 https://www.vetexotic.theclinics.com/article/S1094-9194(02)00009-9/abstract, 
geraadpleegd op 2-6-21 
7 https://www.researchgate.net/publication/281611451_Raptors, geraadpleegd op 2-6-2021 

_Naam 

29 

 EAZA-BPG-Husbandry-and-
Management-Guidelines-for-
Demonstration-Birds-1 n.v.t. 

Reeds 
openbaar4 n.v.t. 

30 
 fdocuments in_falconry-sau-
soimarit-in-uk n.v.t. 

Reeds 
openbaar5 n.v.t. 

31 
 Forbes (2002) Captive raptor 
propagation n.v.t. 

Reeds 
openbaar6 n.v.t. 

32 

 Het houden van roofvogels 
door particulieren - Rapport 
(2009) n.v.t. 

Reeds 
openbaar n.v.t. 

33  notulen 12 februari n.v.t. dubbel doc. 25 n.v.t. 

34 
 Overzicht waarom geen 
beleidsregels geen 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

35 

 P3D-32223645-v1-
Naam_tyto_alba_bezitsonthef
fing_aanvraag (1) n.v.t. verzoeker zelf n.v.t. 

36 

 Redig and Martinez (2009) 
Handbook of avian medicine 
chapter 9 - raptors n.v.t. 

Reeds 
openbaar7 n.v.t. 

37 

 Review huisvesting en 
verzorging roofvogels (19-10-
2020) n.v.t. 

Reeds 
openbaar n.v.t. 

38  stcrt-2019-64181 n.v.t. 
Reeds 
openbaar n.v.t. 

39 

 Verslag + actie-en 
besluitenlijst RU-overleg dd 12 
november 2019 (concept) 12-11-19 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

40 

 Algemene uitwerking Besluit 
houders van Dieren voor 
roofvogels - 
deskundigenverklaring n.v.t. dubbel doc. 19 n.v.t. 

41 
 DOMUS-20164708-v5-
aanvulling_ontheffingsaanvraa 10-06-20 

gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 
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Datum 
25 juni 2021 
 
Onze referentie 

Wob/2020/209 
 

g_roofvogels 

42  COO_2026_100_2_106811 n.v.t. 
Reeds 
openbaar n.v.t. 

43  2017 mail bijsluiters n.v.t. 
buiten 
reikwijdte n.v.t. 

44  april mail n.v.t. 
buiten 
reikwijdte n.v.t. 

45 
 12 februari overleg 
werkgroep 28-01-19 

gedeeltelijk 
openbaar n.v.t. 

46 
 april 21 nieuwe lijst 
deelnemers 21-04-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

47  agenda roofvogels en uilen 03-07-20 
gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

48  bijsluiters Oehoe en Kerkuil 22-01-18 
gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

49 
 deskundigenverklaring 
roofvogels 30-04-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

50 
 uitspraak rechter huisveting 
roofvogels 17-09-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

51 
 inleiding expertverklaring 
roofvogels 08-05-20 

gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 

52  RE bijsluiters n.v.t. 
buiten 
reikwijdte 10.2.e 

53 
RE deskundigenverklaring 
roofvogels 30-04-20 

gedeeltelijk 
openbaar n.v.t. 

54  RE notulen 29-10-20 
gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 

55 
 RE overleg over het gebruik 
van een expertverklaring 05-03-20 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

56 
 RE presentatie orde der 
valkeniers 15-10-20 

gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 

57  RE vliegen met roofvogels 11-12-18 
gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 

58  reactie op WJZ en RVO 04-05-20 
gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

59  RVO website tekst 10-08-20 
gedeeltelijk 
openbaar 

10.2.e, 
11.1 

60  uitwerking bhvd 24-07-18 
gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

61 
 verslag overleg 4 juni 
roofvogels uilen 05-06-18 

gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 

62  deskundigen roofvogels 11-06-20 
gedeeltelijk 
openbaar 10.2.e 
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Wettelijk kader ‘bedrijfsmatig handelen’ als bedoeld in paragraaf 3.2 van het 
Besluit houders van dieren 
 
Artikel 3.6. Verbod en uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen 

1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad te 
houden, af te leveren, te houden ten behoeve van opvang, of te fokken ten 
behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, tenzij daarbij 
wordt voldaan aan deze paragraaf. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens 
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in 
voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van 
opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van 
nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die 
activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. 

4.2 Bedrijfsmatig handelen (Nota van toelichting, Staatsblad 2014, 232) 
Paragraaf 3.2 stelt regels over het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in 
voorraad houden, afleveren, houden ten behoeve van opvang, en fokken van 
gezelschapsdieren. (…) 
 
De paragraaf is van toepassing voor zover het gaat om het bedrijfsmatig 
verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren, fokken en houden van 
dieren ten behoeve van opvang. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere 
omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten. De vaststelling 
of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste 
gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension 
betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat 
sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk dienen te 
maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld om niet onder de werking van het 
besluit te vallen (artikel 3.6).  
 
Zoals hiervoor aangegeven is in veel gevallen duidelijk dat er sprake is van 
bedrijfsmatige activiteiten, omdat het bijvoorbeeld een pension, asiel, 
dierenspeciaalzaak of groothandel betreft.  
 
In sommige gevallen is dit minder duidelijk. De hieronder genoemde situaties 
kunnen indicaties zijn dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten:  

- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het 
aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe 
familie- en vriendenkring; 

- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden; 
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden 

hiervoor advertenties geplaatst; 
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende 

activiteiten;  
- registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-

nummer; 
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- adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;  
- er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.  

Met behulp van deze indicaties kan in een individueel geval worden bepaald of er 
sprake is van bedrijfsmatig handelen. De indicaties zijn niet-cumulatief. Een 
indicatie kan voor een doelgroep ook helemaal niet relevant zijn. Voor het houden 
ten behoeve van opvang geldt bijvoorbeeld dat het winstoogmerk géén relevant 
criterium is om te bepalen of er sprake is van handelen in een zekere omvang en 
met een zekere regelmaat. Opvang van dieren vindt vaak plaats zonder 
winstoogmerk, maar met een ideëel doel. 
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Wettelijk kader ‘bedrijfsmatig handelen’ als bedoeld in paragraaf 3.2 van het 
Besluit houders van dieren 
 
Artikel 3.6. Verbod en uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen 

1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad te 
houden, af te leveren, te houden ten behoeve van opvang, of te fokken ten 
behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, tenzij daarbij 
wordt voldaan aan deze paragraaf. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens 
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in 
voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van 
opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van 
nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die 
activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. 

4.2 Bedrijfsmatig handelen (Nota van toelichting, Staatsblad 2014, 232) 
Paragraaf 3.2 stelt regels over het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in 
voorraad houden, afleveren, houden ten behoeve van opvang, en fokken van 
gezelschapsdieren. (…) 
 
De paragraaf is van toepassing voor zover het gaat om het bedrijfsmatig 
verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren, fokken en houden van 
dieren ten behoeve van opvang. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere 
omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten. De vaststelling 
of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste 
gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension 
betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat 
sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk dienen te 
maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld om niet onder de werking van het 
besluit te vallen (artikel 3.6).  
 
Zoals hiervoor aangegeven is in veel gevallen duidelijk dat er sprake is van 
bedrijfsmatige activiteiten, omdat het bijvoorbeeld een pension, asiel, 
dierenspeciaalzaak of groothandel betreft.  
 
In sommige gevallen is dit minder duidelijk. De hieronder genoemde situaties 
kunnen indicaties zijn dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten:  

- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het 
aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe 
familie- en vriendenkring; 

- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden; 
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden 

hiervoor advertenties geplaatst; 
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende 

activiteiten;  
- registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-

nummer; 
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- adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;  
- er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.  

Met behulp van deze indicaties kan in een individueel geval worden bepaald of er 
sprake is van bedrijfsmatig handelen. De indicaties zijn niet-cumulatief. Een 
indicatie kan voor een doelgroep ook helemaal niet relevant zijn. Voor het houden 
ten behoeve van opvang geldt bijvoorbeeld dat het winstoogmerk géén relevant 
criterium is om te bepalen of er sprake is van handelen in een zekere omvang en 
met een zekere regelmaat. Opvang van dieren vindt vaak plaats zonder 
winstoogmerk, maar met een ideëel doel. 
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Wettelijk kader ‘bedrijfsmatig handelen’ als bedoeld in paragraaf 3.2 van het 
Besluit houders van dieren 
 
Artikel 3.6. Verbod en uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen 

1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad 
te houden, af te leveren, te houden ten behoeve van opvang, of te fokken 
ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, tenzij 
daarbij wordt voldaan aan deze paragraaf. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens 
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in 
voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van 
opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van 
nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die 
activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. 

4.2 Bedrijfsmatig handelen (Nota van toelichting, Staatsblad 2014, 232) 
Paragraaf 3.2 stelt regels over het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in 
voorraad houden, afleveren, houden ten behoeve van opvang, en fokken van 
gezelschapsdieren. (…) 
 
De paragraaf is van toepassing voor zover het gaat om het bedrijfsmatig 
verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren, fokken en houden van 
dieren ten behoeve van opvang. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere 
omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten. De vaststelling 
of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste 
gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension 
betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat 
sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk dienen te 
maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld om niet onder de werking van het 
besluit te vallen (artikel 3.6).  
 
Zoals hiervoor aangegeven is in veel gevallen duidelijk dat er sprake is van 
bedrijfsmatige activiteiten, omdat het bijvoorbeeld een pension, asiel, 
dierenspeciaalzaak of groothandel betreft.  
 
In sommige gevallen is dit minder duidelijk. De hieronder genoemde situaties 
kunnen indicaties zijn dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten:  

- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het 
aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe 
familie- en vriendenkring; 

- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden; 
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er 

worden hiervoor advertenties geplaatst; 
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende 

activiteiten;  
- registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-

nummer; 
- adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;  
- er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.  

Met behulp van deze indicaties kan in een individueel geval worden bepaald of er 
sprake is van bedrijfsmatig handelen. De indicaties zijn niet-cumulatief. Een 
indicatie kan voor een doelgroep ook helemaal niet relevant zijn. Voor het houden 
ten behoeve van opvang geldt bijvoorbeeld dat het winstoogmerk géén relevant 
criterium is om te bepalen of er sprake is van handelen in een zekere omvang en 
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met een zekere regelmaat. Opvang van dieren vindt vaak plaats zonder 
winstoogmerk, maar met een ideëel doel. 
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Wettelijk kader ‘bedrijfsmatig handelen’ als bedoeld in paragraaf 3.2 van het 
Besluit houders van dieren 
 
Artikel 3.6. Verbod en uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen 

1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad te 
houden, af te leveren, te houden ten behoeve van opvang, of te fokken ten 
behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, tenzij daarbij 
wordt voldaan aan deze paragraaf. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens 
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in 
voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van 
opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van 
nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die 
activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. 

4.2 Bedrijfsmatig handelen (Nota van toelichting, Staatsblad 2014, 232) 
Paragraaf 3.2 stelt regels over het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in 
voorraad houden, afleveren, houden ten behoeve van opvang, en fokken van 
gezelschapsdieren. (…) 
 
De paragraaf is van toepassing voor zover het gaat om het bedrijfsmatig 
verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren, fokken en houden van 
dieren ten behoeve van opvang. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere 
omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten. De vaststelling 
of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste 
gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension 
betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat 
sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk dienen te 
maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld om niet onder de werking van het 
besluit te vallen (artikel 3.6).  
 
Zoals hiervoor aangegeven is in veel gevallen duidelijk dat er sprake is van 
bedrijfsmatige activiteiten, omdat het bijvoorbeeld een pension, asiel, 
dierenspeciaalzaak of groothandel betreft.  
 
In sommige gevallen is dit minder duidelijk. De hieronder genoemde situaties 
kunnen indicaties zijn dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten:  

- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het 
aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe 
familie- en vriendenkring; 

- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden; 
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden 

hiervoor advertenties geplaatst; 
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende 

activiteiten;  
- registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-

nummer; 
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- adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;  
- er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.  

Met behulp van deze indicaties kan in een individueel geval worden bepaald of er 
sprake is van bedrijfsmatig handelen. De indicaties zijn niet-cumulatief. Een 
indicatie kan voor een doelgroep ook helemaal niet relevant zijn. Voor het houden 
ten behoeve van opvang geldt bijvoorbeeld dat het winstoogmerk géén relevant 
criterium is om te bepalen of er sprake is van handelen in een zekere omvang en 
met een zekere regelmaat. Opvang van dieren vindt vaak plaats zonder 
winstoogmerk, maar met een ideëel doel. 
 



Communicatiestrategie roofvogels en uilen 
In de Wet Dieren staan veel open normen. Ook met betrekking tot de huisvesting en verzorging van 
roofvogels en uilen. Door de LID, de NVWA, RVO, LNV en de Nationale Politie is in samenwerking met 
de Universiteit Utrecht een deskundigenverklaring opgesteld waarin de wetenschappelijke 
informatie met betrekking tot de huisvestings- en verzorgingsbehoeftes van roofvogels en uilen zijn 
samengevat.   

Communicatiebehoefte 
De werkgroep Roofvogels en Uilen (bestaande uit LNV, NVWA, RVO, LID en Nationale Politie) heeft 
verzocht om een gezamenlijke communicatiestrategie om de doelgroep en het algemene publiek te 
informeren over de deskundigenverklaring. De werkgroep verwacht dat de richtlijnen uit deze 
deskundigenverklaring sterk afwijken van de wijze waarop een groot aantal roofvogels en uilen in 
Nederland gehouden worden. Om de hele doelgroep hierop voor te bereiden, heeft de werkgroep de 
communicatieadviseurs van de betreffende dienstonderdelen gevraagd een communicatiestrategie 
te schrijven met een tijdspad. In deze strategie wordt beschreven welke organisatie wat doet. De 
wijze waarop de communicatie uitgerold gaat worden zal bepaald worden door de organisatie die 
hiervoor aan de lat staat. 

Doelgroep 
Deze communicatiestrategie richt zich op verschillende doelgroepen: 

• Algemeen publiek: mensen die geen belang hebben bij en/of kennis hebben van de 
handhaving op huisvesting en verzorging van roofvogels en uilen. 

• Bedrijfsmatige houders van roofvogels en uilen: mensen die geld verdienen aan het houden 
van, handelen in of demonstreren van vogels en de overkoepelende organisaties zoals NOVO 
en PVH . 

• Hobbymatige, particuliere houders van roofvogels en uilen: mensen die één of enkele 
vogels houden als hobby en de overkoepelende organisatie PVH. 

• Inspecteurs: mensen die namens de NVWA, LID of politie toezicht houden op de naleving van 
wet- en regelgeving rondom het houden van roofvogels en uilen. 

• Uitvoering: medewerkers van de NVWA en RVO die belast zijn met de uitvoering van wet- en 
regelgeving rondom het houden van roofvogels en uilen. 

• Maatschappelijke organisaties : Organisaties die geen vogels houden als hobby maar wel 
belanghebbende zijn zoals opvangcentra, NGO’s waaronder de Vogelbescherming, 
Dierenbescherming, Dierencoalitie 

Zoals hierboven aangegeven kunnen de richtlijnen uit de deskundigenverklaring afwijken van de 
manier waarop bedrijven of particulieren hun vogels houden. Deze doelgroep is bewust of onbewust 
onwetend over de wijze waarop deze dieren gehouden zouden moeten worden op grond van het 
Besluit houders van dieren.  

Doelstelling 
De doelstelling van de communicatiestrategie is bewustwording en voorlichting: 

• We willen het algemeen publiek op de hoogte stellen van de manier waarop wij met 
ondersteuning van experts invulling geven aan de open normen uit de wet dieren. Ook door 
het delen van resultaten in de handhaving. 
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moet worden. Belangenbehartigers uit de vogelsector zijn van mening dat vogels gehouden kunnen 
worden onder de volgens hen juiste voorwaarden. Tot op heden is het wettelijk toegestaan om 
roofvogels en uilen te houden mits voldaan wordt aan de algemeen geldende regels uit de Wet 
Natuurbescherming, Wet dieren en Besluit houders van dieren.  Er is  nog geen positieflijst voor 
vogels. 

Dierenbelangenorganisaties 
Dierenbelangenorganisaties waaronder de Dierencoalitie, De Dierenbescherming en de 
Vogelbescherming zijn tegen het houden van wilde dieren, waaronder roofvogels en uilen. Zij zijn van 
mening dat er geen houderijvoorschriften in de praktijk haalbaar zijn waar de dieren hun natuurlijke 
gedrag kunnen uitoefenen in die mate dat voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in het Besluit 
houders van dieren. 

De Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Roofvogels Nederland, STONE (Steenuilwerkgroep 
Nederland), SKWN (Kerkuilwerkgroep Nederland), Slechtvalkwerkgroep Nederland en 
Oehoewerkgroep Nederland hebben gezamenlijk een standpunt uitgebracht met betrekking tot het 
houden van roofvogels en uilen.1 

In dit standpunt is het volgende opgenomen: 

• Vogelbescherming is tegen het houden van roofvogels en uilen door particulieren (niet zijnde 
erkende valkeniers) en het houden van roofvogelshows en –demonstraties of andere 
voorstellingen met (levende) roofvogels en/of uilen voor publiek. Zij beschouwt roofvogels 
en uilen als wilde dieren die niet in een hok thuis horen. 

• Roofvogels en uilen dienen te worden opgenomen op een negatief- dan wel positieflijst voor 
huisdieren, met name uit oogpunt van faunavervalsing bij ontsnapping en kwaliteit van leven 
van deze vogels in gevangenschap. Alleen erkende valkeniers, met een valkeniersdiploma, 
mogen deze vogels houden. 

• Vogelbescherming wil een verbod op het houden van grote valken en het hybridiseren met 
grote valken, omdat deze regelmatig ontsnappen en voor problemen zorgen bij slechtvalken 
in de vrije natuur. 

• Vogelbescherming wil het aantal valkeniers niet verder uitbreiden, noch het aantal (zowel 
inheemse als uitheemse) soorten waarmee gejaagd wordt of waarmee schade bestreden 
wordt. 

• Vogelbescherming is tegen jacht of schadebestrijding in Natura 2000-gebieden met 
roofvogels en uilen; ook door erkende valkeniers. 

• Vogelbescherming vindt dat houders van roofvogels en uilen (niet zijnde erkende valkeniers) 
hun vogels niet mogen laten vliegen, zowel in als buiten ‘het veld’. 

Sectororganisaties 
De vogelsector heeft, op basis van de deskundigenverklaring die is vastgesteld door de UU, zelf 
houderijvoorschriften opgesteld voor de huisvesting en verzorging van roofvogels en uilen. Deze 
voorschriften zijn opgesteld door Stichting Verantwoord Roofvogels Houden, Stichting Valkerij 
Nederland, Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel, Nationaal Overleg Valkerij Organisaties 
(NOVO), Uil Topia, Roofvogels Arjan Fintelman, Zoo-logisch, Stichting Platform Verantwoord 
Huisdierbezit (PVH) en Natuur en Recht. Deze zelf opgestelde houderijvoorschriften hebben geen 
juridische status.  

 
1 https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-roofvogelshows 



Achtergrond deskundigenverklaring 
In het Besluit Houders van Dieren zijn doelvoorschriften geformuleerd. Deze bieden houders van 
dieren de ruimte om zelf middelen te kiezen waarmee de doelen kunnen worden behaald. Een 
verantwoorde invulling van de doelvoorschriften kan worden verkregen in de vorm van algemeen 
aanvaarde resultaten van (empirisch) wetenschappelijk onderzoek of aan de hand van ‘gidsen voor 
goede praktijken’, die worden opgesteld door sectororganisaties en beoordeeld door het ministerie 
van LNV. Maar ook door gebruik te maken van LICG-bijsluiters en overige wetenschappelijk 
onderbouwde rapporten. Op dit moment is er geen gids voor goede praktijken met betrekking tot de 
huisvesting en verzorging van roofvogels. 

De opgestelde deskundigenverklaring voorziet in de behoefte om de doelvoorschriften zoals 
genoemd in het Besluit Houders van Dieren te duiden. De verklaring vervangt de regelgeving niet, 
maar het is een leidraad die interpretatie en uitwerking geeft aan overheidsnormen. De 
deskundigenverklaring heeft op zich zelf geen formele juridische status. Dit betekent dat de houder 
van een roofvogel of uil nooit alleen op basis van de deskundigenverklaring verplicht is om bepaalde 
maatregelen te nemen. Het staat een houder vrij om op een andere wijze aan het doelvoorschrift te 
voldoen, waarbij in iedere afzonderlijke casus goed onderbouwd moet worden waarom wel / niet wordt 
voldaan. 

 

Handhavers kunnen de deskundigenverklaring wel gebruiken als hulpmiddel bij controles. Het ligt 
vervolgens op de weg van het bestuursorgaan dat een handhavingsbesluit neemt, om te bewijzen 
dat sprake is van een overtreding. Dit bewijs kan worden geleverd in de vorm van algemeen 
aanvaarde resultaten van (empirisch) wetenschappelijk onderzoek. De opgestelde 
deskundigenverklaring voorziet in dit (empirisch) wetenschappelijk bewijs. 

Kernboodschap 
• In Nederland worden roofvogels en uilen niet alleen gehouden voor shows en demonstraties, 

maar ook door particulieren als gezelschapsdier. 
• In de wet staat een aantal doelvoorschriften voor het houden, huisvesten en verzorgen van 

roofvogels en uilen. Zo moeten houders ervoor zorgen dat dieren voldoende 
bewegingsvrijheid hebben, hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en goed voer en 
voldoende water krijgen. 

• Roofvogels en uilen hebben op dit gebied heel specifieke behoeften en zijn gevoelig voor 
stress. Het houden van deze dieren vereist daarom goede kennis van de specifieke soort.  

• De deskundigenverklaring is een algemeen kennisdocument dat een overzicht geeft van 
maatregelen die je als houder kunt nemen om aan de wettelijke basiseisen te voldoen. 

• Houders van roofvogels en uilen kunnen dit document gebruiken om hun dieren op een 
goede manier te houden. 

• Handhavende instanties kunnen dit document gebruiken als leidraad bij controles. 
• De deskundigenverklaring is een hulpmiddel en sluit andere maatregelen of methodes niet 

uit, mits deze door wetenschappelijk onderzoek worden onderbouwd. 
• Ondanks de zorgvuldige wijze waarop deze deskundigenverklaring tot stand is gekomen, 

zullen zich in de praktijk nieuwe situaties voordoen en zullen nieuwe of andere oplossingen 
worden aangedragen.  

Tijdspad 
 1 mei: Start toepassen deskundigenverklaring voor handhaving  



1 juni: Plan van aanpak communicatie door LNV, LID, Nationale Politie en NVWA uitgewerkt volgens 
tabel 1 verantwoordelijkheden 

 

Betrokken communicatieadviseurs 
Vanuit de verschillende dienstonderdelen zijn de volgende communicatieadviseurs betrokken bij de 
communicatie over de deskundigenverklaring: 

•  jer@minlnv.nl 
• @rvo.nl 
•  @nvwa.nl 
• @politie.nl 
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Wettelijk kader ‘bedrijfsmatig handelen’ als bedoeld in paragraaf 3.2 van het 
Besluit houders van dieren 
 
Artikel 3.6. Verbod en uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen 

1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad 
te houden, af te leveren, te houden ten behoeve van opvang, of te fokken 
ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, tenzij 
daarbij wordt voldaan aan deze paragraaf. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens 
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in 
voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van 
opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van 
nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die 
activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. 

4.2 Bedrijfsmatig handelen (Nota van toelichting, Staatsblad 2014, 232) 
Paragraaf 3.2 stelt regels over het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in 
voorraad houden, afleveren, houden ten behoeve van opvang, en fokken van 
gezelschapsdieren. (…) 
 
De paragraaf is van toepassing voor zover het gaat om het bedrijfsmatig 
verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren, fokken en houden van 
dieren ten behoeve van opvang. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere 
omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten. De vaststelling 
of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste 
gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension 
betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat 
sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk dienen te 
maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld om niet onder de werking van het 
besluit te vallen (artikel 3.6).  
 
Zoals hiervoor aangegeven is in veel gevallen duidelijk dat er sprake is van 
bedrijfsmatige activiteiten, omdat het bijvoorbeeld een pension, asiel, 
dierenspeciaalzaak of groothandel betreft.  
 
In sommige gevallen is dit minder duidelijk. De hieronder genoemde situaties 
kunnen indicaties zijn dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten:  

- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het 
aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe 
familie- en vriendenkring; 

- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden; 
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er 

worden hiervoor advertenties geplaatst; 
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende 

activiteiten;  
- registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-

nummer; 
- adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;  
- er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.  

Met behulp van deze indicaties kan in een individueel geval worden bepaald of er 
sprake is van bedrijfsmatig handelen. De indicaties zijn niet-cumulatief. Een 
indicatie kan voor een doelgroep ook helemaal niet relevant zijn. Voor het houden 
ten behoeve van opvang geldt bijvoorbeeld dat het winstoogmerk géén relevant 
criterium is om te bepalen of er sprake is van handelen in een zekere omvang en 
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met een zekere regelmaat. Opvang van dieren vindt vaak plaats zonder 
winstoogmerk, maar met een ideëel doel. 
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Huisvestings- en verzorgingsnormen voor roofvogels 
 
Dit is een verklaring met betrekking tot de invulling van de open normen die gelden voor de huisvesting 
en verzorging ten aanzien van roofvogels. In de navolgende tekst wordt allereerst het begrip 
dierenwelzijn uiteengezet, vervolgens wordt vanuit dit frame de huisvesting en verzorging van 
roofvogels en de daaruit voortvloeiende consequenties voor dierenwelzijn besproken. De cijfers tussen 
haakjes verwijzen naar de bronnen. Het natuurlijk gedrag is soortafhankelijk, wat inhoudt dat afhankelijk 
van de soort gedragingen sterk kunnen verschillen. Zo zijn er roofvogelsoorten die solitair leven (oehoe) 
terwijl de woestijnbuizerd juist weer in een groep leeft. Daar waar in dit document over roofvogels wordt 
gesproken, worden ook uilen bedoeld. 
 
De Wet dieren en het Besluit houders van dieren 
De Wet dieren (1) vormt het wettelijk kader voor het houden van dieren en biedt een samenhangend 
stelsel van regels voor met name het gehouden dier. In de Wet dieren is ingebed dat de intrinsieke 
waarde van het dier wordt erkend en dat inbreuk op de integriteit van dieren verder dan redelijkerwijs 
noodzakelijk moet worden voorkomen. Het is in de Wet dieren onder andere vastgelegd dat het 
verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel 
toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het 
dier te benadelen (art. 2.1 lid 1). Daarnaast is het houders van dieren verboden om aan deze dieren de 
nodige verzorging te onthouden (art. 2.2 lid 8). De zorgplicht uit de Wet dieren is verder uitgewerkt in 
het Besluit houders van dieren (2). Paragraaf 2 van dit besluit maakt duidelijk aan welke algemene 
huisvestings- en verzorgingsnormen een houder moet voldoen (zie bijlage 4). Het overtreden van deze 
normen kan leiden tot bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen. 
 
Dierenwelzijn 
De wet geeft een betekenis aan het belang van diergezondheid en dierenwelzijn (3). Dierenwelzijn is 
een veelomvattend begrip dat zowel het fysieke als het geestelijke welzijn van een dier omvat. De 
faculteit Diergeneeskunde hanteert derhalve de volgende definitie van Ohl & Hellebrekers (4): een 
individu verkeert in een staat van welzijn als het in staat is zich actief aan te passen aan zijn 
levensomstandigheden en daarmee een toestand bereikt die het individu als positief ervaart. Het niet 
voldoen aan één of meerdere van de hieronder genoemde vrijheden heeft automatisch tot gevolg dat 
het dier geen positieve staat van welzijn kan bereiken. Het wel voldoen aan alle vrijheden zorgt er 
daarentegen niet automatisch voor dat het dier wel de gewenste positieve staat kan bereiken. Zoals de 
definitie van welzijn al weergeeft, gaat dit verder dan deze 5 vrijheden die er zorg voor dragen dat het 
dier geen negatieve emoties ervaart. Dieren moeten ook in staat gesteld worden om positieve emoties 
te ervaren en zodoende een positieve toestand kunnen bereiken.  
 
De vijf vrijheden 
De kennis over welzijn kan worden ontleend aan fysieke parameters, maar ook aan het gedrag. Reeds 
in 1965 zijn door de Brambell Committee (EU) de vijf vrijheden genoemd als algemene richtlijnen om 
in de praktijk meer eenduidig het welzijn van dieren te kunnen nastreven. Zij worden tot de dag van 
vandaag algemeen gehanteerd en geïnterpreteerd conform de beschikbare en voortschrijdende 
wetenschappelijk kennis en zijn op advies van de Europese commissie verwerkt in het Welfare Quality® 
project (2009). De 5 vrijheden van Brambell houden kort gezegd in dat dieren gevrijwaard zijn van: 
 
(1)  dorst, honger en ondervoeding. 
 Door de beschikbaarheid van een toereikende hoeveelheid vers water en een voor dat dier 

toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voer kan een optimale 
gezondheid en energiehuishouding worden gegarandeerd. 
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(2)  fysiek en fysiologisch ongerief. 
 Door een geschikte en veilige huisvesting te bieden, die bescherming biedt tegen voor de soort 

slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en roofdieren, inclusief een comfortabele 
rust- en schuilplaats, waarbij de bewegingsvrijheid van een dier niet op zodanige wijze wordt 
beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht en waarin het dier kan 
voldoen aan de fysiologische behoeften. 

(3)  pijn, verwondingen en ziektes. 
 Door deze te voorkomen en wanneer deze toch optreden, door ze snel en adequaat te 

diagnosticeren en op passende wijze te behandelen. 
(4)  angst en chronische stress.  
 Door huisvesting en management te hanteren die angst en stress zullen voorkomen en waarbij 

het dier voldoende ruimte wordt gelaten voor de fysiologische en ethologische behoeften; door 
een goede socialisatie om angst voor mensen, andere dieren en stimuli in de toekomst te 
voorkomen. 

(5)    beperking van het natuurlijke gedrag. 
 Door voldoende bewegingsvrijheid te geven om te kunnen voldoen aan de ethologische 

behoeften, in een daartoe geschikte (stal)ruimte, het aanbieden van een prikkelrijke omgeving, 
die uitnodigt tot het vertonen van normaal soorteigen gedrag, en door sociale huisvesting met 
soortgenoten. NB. in ieder geval bij sociale dieren. 

 
Deze vijf vrijheden staan nooit op zichzelf, een belemmering in één vrijheid heeft vrijwel altijd negatieve 
gevolgen voor de overige vier vrijheden. In dit document worden de meest directe gevolgen van het 
overtreden van de Wet dieren en/of het Besluit houders van dieren in termen van de vijf vrijheden 
weergegeven. In de meeste gevallen zal een dier echter ook belemmerd worden in de vrijheden die 
niet een direct oorzakelijk verband hebben met de overtreding.  
 
Roofvogels  
Onder roofvogels worden de verschillende vogelsoorten verstaan die vooral gewervelde dieren eten. In 
Nederland zijn de meest gehouden roofvogels de kerkuil (Tyto alba), oehoe (Bubo bubo), steenuil 
(Athene noctua), slechtvalk (Falco peregrinus), giervalk (Falco rusticolus) en woestijnbuizerd 
(Parabuteo unicinctus) (5). Roofvogels kenmerken zich door een sterk gebogen snavelpunt en 
uitzonderlijk sterke poten met vier tenen, waarvan er drie naar voren en één naar achter is gericht (6; 
7; 8). Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen dag- en nachtroofvogels (6; 9):  
• Dagroofvogels zijn vogels die tot de orde Falconiformes horen (8; 10), waarbinnen de families: 

o Cathartidae (gieren van de Nieuwe wereld); 
o Accipitridae (o.a. gieren van de Oude wereld, haviken, arenden en buizerds); 
o Pandionidae (visarenden); 
o Falconidae (valken); 
o Sagittariidae (secretarisvogels).  

Onder de dagroofvogels bevinden zich zowel vogels die aas eten (de gieren - Carthartidae en 
sommige Accipitridae) als vogels die op levend wild jagen (de meeste Accipitridae, Pandionidae, 
Falconidae en Sagittariidae) (6; 9).  

• Nachtroofvogels zijn vogels die tot de orde Strigiformes horen, waarbinnen de families: 
o Tytonidae (kerkuilen); 
o Strigidae (echte uilen).  

Hoewel niet alle uilen uitgesproken nachtactief zijn en een deel van de uilen overdag of in de 
schemering actief zijn, jagen deze dieren over het algemeen van nature gedurende de nacht en 
rusten overdag (6; 8; 9; 11).  
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Huisvesting en verzorging 
Hierna worden de verschillende aspecten die betrekking hebben op de huisvesting en verzorging van 
roofvogels uitgewerkt aan de hand van de bepalingen zoals gesteld in artikel 1.6 “Houden van dieren”, 
artikel 1.7 “Verzorgen van dieren” en artikel 1.8 “Behuizing” van het Besluit houders van dieren (2) en 
de gevolgen die dit heeft voor de vijf vrijheden. 
 

1. Aangebonden huisvesting 
Wetgeving en vrijheden 
De bewegingsvrijheid van een dier mag niet op zodanige wijze worden beperkt dat het dier daardoor 
onnodig lijden of letsel wordt toegebracht (art. 1.6 lid 1) en een dier moet voldoende ruimte worden 
gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften (art. 1.6 lid 2). Door een roofvogel (langdurig) 
aangebonden te huisvesten, kan het dier niet gevrijwaard worden van fysiek en fysiologisch ongerief; 
pijn, verwondingen en ziektes; angst en chronische stress en van belemmering in het uitvoeren van het 
natuurlijke gedrag. Daarnaast kan bij onbeschermd aanbinden gevaar ontstaan vanuit de lucht door  
bijvoorbeeld havik of slechtvalk en op de grond door honden of marters (art. 1.6 lid 3). De aangevallen 
vogel kan zich niet verdedigen of vluchten. 
 
Invulling en achtergrond 
Onder aangebonden huisvesting wordt het huisvesten aan een langveter verstaan. Vaak wordt het dier 
aan een blok of sprenkel vastgemaakt, maar dit kan ook een balkon of een hok zijn. Hiermee wordt de 
bewegings- en keuzevrijheid van de roofvogel ernstig beperkt (12; 13; 14). Langdurige aangebonden 
huisvesting kan naast o.a.  angst, stress en verwondingen ook resulteren in agressie naar soortgenoten. 
Met name uilen en gieren worden ernstig beperkt in hun natuurlijke gedrag door aangebonden 
huisvesting omdat deze vogels van nature veel op de grond lopen en foerageren (14; 15; 16; 17; 18). 
De havik, valk en arend zitten van nature stil wanneer zij niet jagen of zichzelf willen laten gelden en 
zullen in mindere mate (in relatie tot uilen en gieren) beperkt worden in hun natuurlijke gedrag door 
tijdelijke aangebonden huisvesting (19).  
 
Het aangebonden huisvesten is vanwege de ernstige gevolgen van de hierboven vermelde 
vrijheidsinperking dan ook verboden in Oostenrijk1; ook tijdelijk aanbinden is niet toegestaan (20). In 
het Vlaamse advies met betrekking tot het huisvesten van roofvogels door particulieren wordt 
aangegeven dat een vogel uitsluitend aangebonden mag worden tijdens de africhting en de periode dat 
hij vrije vlucht krijgt2 (21). In de periode dat deze vogels niet worden gevlogen, moeten zij ook in een 
volière worden gehuisvest (12; 22; 23). In bijlage 3 is een verklaring over aangebonden huisvesting 
opgenomen van Drs. A.A. Oranje, DVM, gespecialiseerd in roofvogels. Hierin geeft A.A. Oranje onder 
andere aan dat het acceptabel is om een vogel gedurende maximaal 2 uur aan te binden en alleen 
wanneer deze ingezet wordt tijdens een demonstratie van het natuurlijk gedrag (19). Hierbij moet elk 
(in)direct contact met mens of dier worden vermeden en moet het dier uit het zicht worden geplaatst (6; 
24; 25). Hierbij weegt de welzijnsverbetering van het vrij kunnen vliegen tijdens de demonstratie op 
tegen de welzijnsaantasting van het kortdurend vastzetten van de vogel. Het gelijktijdig aanbinden van 
beide poten van een roofvogel, ook kortdurend, is overigens in geen enkel geval toegestaan, aangezien 
de vogel hierdoor niet in staat is om het evenwicht goed te verdelen. 
 
  

 
1 Artikel 11.2.1 onder 1: roofvogels en uilen mogen alleen in volières worden gehouden, permanent aanbinden is verboden. 
2 Onder deze periode wordt verstaan: het aantal opeenvolgende weken of maanden dat de afgerichte roofvogel op geregelde 

tijdstippen vrije vluchten krijgt zoals onder andere tijdens het jachtseizoen. 
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2. Vliegmogelijkheid 
Wetgeving en vrijheden 
De bewegingsvrijheid van een dier mag niet op zodanige wijze worden beperkt dat het dier daardoor 
onnodig lijden of letsel wordt toegebracht (art. 1.6 lid 1) en een dier moet voldoende ruimte worden 
gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften (art. 1.6 lid 2). Door een roofvogel niet in de 
gelegenheid te stellen te vliegen, wordt deze belemmerd in de vrijheid om het natuurlijke gedrag uit te 
kunnen voeren. Als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van dit gedrag zal het dier bovendien niet 
gevrijwaard kunnen worden van fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwondingen en ziektes.  
 
Invulling en achtergrond 
Om een lichamelijk en geestelijk gezonde toestand te kunnen bereiken en te kunnen handhaven is het 
noodzakelijk voor roofvogels om hun natuurlijk gedrag te kunnen uitoefenen waaronder het kunnen 
vliegen (12; 22). Vogels moeten daarom in de gelegenheid worden gesteld om onbelemmerd (door) te 
vliegen zonder gevaar op beschadigingen (20; 26). De aanbevolen frequentie waarin aangebonden 
vogels vrij gevlogen moeten worden verschilt van dagelijks tot drie keer per week (12; 27). Wanneer 
roofvogels niet (voldoende) worden gevlogen kan dit negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid 
van de roofvogel en kunnen er problemen optreden in de stofwisseling, met de klauwen, en algemene 
conditie van de vogel (6; 12). Om te controleren of een aangebonden vogel vrije vlucht krijgt, kan de 
eigenaar gevraagd worden om de vogel vrij te laten, waarbij de vogel vlot door de verzorger op de hand 
moet kunnen worden genomen (21). Van belang hierbij is dat op grond van de Wet natuurbescherming 
het alleen toegestaan is om te vliegen met een havik en een slechtvalk in het veld mits men in het bezit 
is van een valkeniersakte en van een bezitsontheffing voor de havik (N.B. In artikel 1.1 2e lid van de 
Wet natuurbescherming staat beschreven wat onder veld wordt verstaan). Zonder valkeniersakte mag 
alleen in een gebied worden gevlogen dat niet als veld kan worden bestempeld. 
 

3. Afmetingen volière  
Wetgeving en vrijheden 
De afmeting van de huisvesting van een dier mag de bewegingsvrijheid niet op zodanige wijze beperken 
dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht (art. 1.6 lid 1) en moet het dier voldoende 
ruimte laten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften (art. 1.6 lid 2). Huisvesting met te kleine 
afmetingen belemmert een roofvogel in de vrijheid om het normale gedrag uit te kunnen voeren. Als de 
afmetingen van de huisvesting dusdanig beperkt zijn dat de vogel beschadigingen oploopt, kan het dier 
bovendien niet gevrijwaard worden van fysiek en fysiologisch ongerief en pijn, verwondingen en ziektes.  
 
Invulling en achtergrond 
Algemeen is het van belang dat een roofvogel minimaal de vleugels geheel kan spreiden, waarbij er 
voldoende ruimte tussen de vleugelpunten en de wand van de huisvesting moet zijn om beschadiging 
te voorkomen (28). Als richtlijn kan worden aangehouden dat de breedte en lengte van de huisvesting 
minimaal 2x, respectievelijk 3x de spanwijdte van de vleugels van de roofvogel moeten zijn, zie tabel 1 
(21; 23; 29). Voor de minimale afmetingen per vogelsoort wordt verwezen naar bijlage 1. De lengte en 
breedte zijn afhankelijk van de spanwijdte van de vogel, waarbij de minimale lengte 3x en de breedte 
2x de spanwijdte moet zijn. Deze minimale lengte van de volière is noodzakelijk om er zorg voor te 
dragen dat de vogel minimaal 3 vleugelslagen kan maken. De hoogte van de volière is afhankelijk van 
de grootte van de vogel en dient 5x de lengte van de vogel te zijn om er zorg voor te dragen dat het 
dier voldoende ruimte heeft om naar boven of beneden te kunnen vliegen. De hoogte van de volière 
komt gemiddeld genomen overeen met 2x de spanwijdte van de vogel. Er is echter niet gekozen om 
de spanwijdte maar om de lengte van de vogel als uitgangspunt te nemen omdat voor de grotere 
vogelsoorten met een kleinere spanwijdte de hoogte relatief gezien kan afwijken ten opzichte van de 
kleinere vogelsoorten. Daarnaast is als uitgangspunt genomen dat er een minimale hokgrootte moet 
zijn van 12 m3.   
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Wetgeving en vrijheden 
Een dier moet voldoende ruimte worden gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften (art. 
1.6 lid 2). Door een roofvogel geen visuele horizonverbreding te bieden, wordt het dier niet gevrijwaard 
van angst en chronische stress; en een beperking in zijn natuurlijk gedrag.  

Invulling en achtergrond 
Roofvogels zijn predatoren en hebben van nature de behoefte aan observatiemogelijkheden, waarbij 
ze bij voorkeur zelf verscholen kunnen zitten (26; 36). Hierbij dient de vogel de omgeving op zowel 
land- als luchtniveau te kunnen scannen (18). Om dit te kunnen bewerkstelligen dient tenminste een 
deel van het dak en een (boven)deel van minimaal één van de wanden open zijn en uitgerust zijn met 
een zitstok (21).  

5.4 Behuizing en Bodembedekking 
Wetgeving en vrijheden 
Degene die een dier houdt moet er zorg voor dragen dat een dier een toereikende behuizing heeft 
onder voldoende hygiënische omstandigheden (art. 1.7 sub d).In de ruimte waarin een dier wordt 
gehouden, mogen geen materialen en, in voorkomend geval, bodemdekking worden gebruikt die 
ongeschikt of schadelijk zijn voor het dier (art. 1.8 lid 3). De behuizing, waaronder begrepen de vloer, 
waarin een dier verblijft, moet op zodanige wijze zijn ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij de 
dieren geen letsel of pijn kan worden veroorzaakt en mogen deze geen scherpe randen of uitsteeksels 
bevatten waaraan het dier zich kan verwonden (art. 1.8 lid 2). Er mogen ook geen materialen en, in 
voorkomend geval, bodembedekking worden gebruikt in de ruimte waarin een dier wordt gehouden die 
ongeschikt of schadelijk zijn voor het dier (art. 1.8 lid 3). Bovendien moeten deze materialen eenvoudig 
kunnen worden gereinigd en ontsmet (art. 1.8 lid 4).  
De toegepaste bodembedekking moet schoon gehouden worden. (art. 1.8 lid 4). Een niet toereikende 
behuizing kan stress voor het dier opleveren met als gevolg hiervan een grotere kans op het ontstaan 
van bijvoorbeeld Aspergillose.Hierdoor kan het dier niet gevrijwaard worden van fysiek en fysiologisch 
ongerief en van pijn, verwondingen en ziektes.  
Invulling en achtergrond 
Ongeschikte bodembedekking speelt een grote rol bij de ontwikkeling van Aspergillose4, een van de 
meest verwoestende en dodelijke ziektes onder roofvogels (6; 24; 37; 38). Sommige soorten, 
waaronder giervalken, zijn extra gevoelig voor de ontwikkeling van aspergillose (27). Aspergillus spp. 
groeien snel in vochtige substraten (bijv. bagasse, hooi, stro, zaagsel of houtschilfers) en sporen 
verspreiden zich gemakkelijk in een stoffige ruimte (29; 38). Daarom wordt aangeraden om grof 
materiaal (bijv. kiezelstenen, ronde erwt, natuurlijk turf, gras, zand) te gebruiken als bodembedekking 
en voedsel- en plantenresten en ontlasting regelmatig op te ruimen (26; 27; 36; 38; 39). Niet-opgegeten 
voedselresten moeten dagelijks worden verwijderd (zonder onrust te veroorzaken), uitgezonderd 
wanneer er jongen worden grootgebracht (29). Wanneer een biologische reiniging van het 
grondmateriaal kan plaatsvinden (bijvoorbeeld bij gebruik van groenvegetatie), is slechts twee- tot 
driemaal per jaar reiniging nodig (31; 40). Bij huisvesting onder een gesloten dak en grondbedekking 
met grof zand, keien, aarde of schorsbedekking die de ontlasting en urine goed absorberen moet een 
grondige reiniging vaker uitgevoerd worden om o.a. ziektes en vederbevuiling te voorkomen (31)Het 
huisvesten van roofvogels en uilen in een woning zal naast het kunnen voldoen aan de eisen rondom 
ventilatie (zie onderdeel 9) om die reden lastig uitvoerbaar zijn.   

6. Natuurlijk prooigedrag en Voedsel

4 Dodelijke ziekte in het ademhalingssysteem die wordt veroorzaakt door Aspergillus spp. (een specifieke 
groep van schimmels). De symptomen zijn een algemeen ziektebeeld (niet strak in de veren en rusteloos), 
versnelde ademhaling, hijgen, uitputting, verlies van gewicht en gebrek aan eetlust. (38) 
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7. Water 
Wetgeving en vrijheden 
Een dier moet toegang hebben tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit (art. 1.7 
sub f). Door een roofvogel geen toegang te bieden tot voor de soort en leeftijd geschikt vers drink-/ 
badwater van passende kwaliteit, kan het dier niet gevrijwaard worden van dorst, honger en 
ondervoeding; fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwondingen en ziektes; en is sprake van een 
beperking in de mogelijkheden tot het uitvoeren van het natuurlijke gedrag. 
  
Invulling en achtergrond 
Roofvogels voldoen normaal gesproken grotendeels aan hun waterbehoefte door dit aan hun 
opgenomen voedsel te onttrekken. Als gevolg hiervan drinken ze zelden water (26; 31). Hoewel 
roofvogels niet regelmatig drinken, doen ze dit van tijd tot tijd wel, in het bijzonder wanneer ze jong zijn, 
bij warm weer of wanneer ze ziek zijn (29). De vogel moet dus altijd schoon en vers drinkwater tot zijn 
beschikking hebben (6; 21; 29; 31). Bovendien baden sommige roofvogels graag, zodat vers water in 
een schaal (ondiep, met anti-slip vloer) voorzien moet worden (27; 26; 29; 31). De makkelijk te reinigen 
waterbak moet bovendien zo geplaatst worden dat ze niet met uitwerpselen van een daarboven zittende 
vogel worden besmeurd (47). Waterbaden moeten tenminste eenmaal per week en tijdens de 
zomermaanden driemaal per week tot dagelijks ververst worden om algengroei te voorkomen (6; 29). 
Op het moment dat er kans bestaat op vorst dient het badwater weggehaald te worden om oedeem 
aan de vleugel door bevriezing van nat pluimage te voorkomen (6; 48). Uitdroging kan bij roofvogels 
worden herkend aan de mate van oplichtbaarheid van de huid (zgn. huidturgor), de bek en de ogen. 
Een uitdroging tot en met 5% is visueel moeilijk waarneembaar; de huidturgor is hierbij ook nog minder 
dan één seconde (43; 49). Een grotere mate van uitdroging (5%-10%) is te herkennen aan droge 
slijmvliezen, toename van de huidturgor, doffer wordende ogen en rimpeliger worden van de washuid 
(49). Wanneer de uitdroging tot meer dan 10% toeneemt, is de situatie voor de roofvogel 
levensbedreigend. Hierbij neemt de huidturgor substantieel toe, de huid op de tenen verrimpelt en de 
hartslag zal toenemen (43; 49). Een (lichte) vermagering kan overigens ook op uitdroging duiden (43). 
Uitdroging heeft daarnaast ook een verminderde weerstand tot gevolg met alle gevolgen van dien voor 
het dier zelf. 
 

8. Weersinvloeden en temperatuur 
Wetgeving en vrijheden 
Een dier moet voldoende ruimte worden gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften (art. 
1.6 lid 2) en een dier moet bescherming worden geboden tegen slechte weersomstandigheden, 
gezondheidsrisico’s, en - zo nodig - roofdieren indien het niet in een gebouw wordt gehouden (art. 1.6 
lid 3). Door een roofvogel onvoldoende te beschermen tegen kou en/of hitte, kan het dier niet 
gevrijwaard worden van fysiek en fysiologisch ongerief en van pijn, verwondingen en ziektes en 
chronische stress Het zich niet kunnen beschermen tegen klimaatinvloeden is een zeer duidelijke 
stressor. 
 
Invulling en achtergrond 
Hoewel roofvogels over het algemeen goed tegen de kou bestand zijn, moeten ze beschermd worden 
tegen extreme weersomstandigheden. Roofvogels moeten de mogelijkheid hebben om de mate waarin 
ze blootgesteld worden aan weersinvloeden zelf te bepalen. Dit houdt in dat zij de mogelijkheid moeten 
hebben om zowel in als uit de regen, wind en/of zon te zitten (6; 12; 18; 21). Hierbij verschillen de 
behoeftes per soort (zie bijlage 3 voor soortspecifieke temperatuurbehoeftes zoals vastgelegd in de 
Oostenrijkse wetgeving (20)). Giervalken zijn bijvoorbeeld gevoelig voor hitte en hebben een grote 
behoefte aan schaduw, terwijl woestijnbuizerds weer een (bescheiden) behoefte hebben aan zonlicht 
(6). Subtropische soorten zoals de woestijnbuizerd hebben het snelste problemen ten gevolge van kou 
(6; 29; 50). Bij bevriezing (frostbite) worden normaliter de vleugeltip (doordat de vogel laag bij de 
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bevroren grond zit kunnen de punten van de vleugels ook gemakkelijk kou absorberen en bevriezen), 
de tenen en soms de voet en de poot aangetast, en geeft symptomen van lichte roodheid of zwelling 
tot – in ernstiger gevallen - afsterving van de tenen of een ledemaat (51). Wanneer frostbite optreedt 
heeft de huisvesting in ieder geval niet de benodigde bescherming geboden (51; 52).  
 
Het wordt om bovenstaande redenen aangeraden om roofvogels te huisvesten in een volière met deels 
gesloten en deels open dak, waarbij het open gedeelte is overspannen met net of gaas en het gesloten 
gedeelte waterbestendig en van niet-lichtdoorlatend materiaal (e.g. vezelbeton of bitumen) is (21; 29). 
Staal, tin en grote oppervlaktes transparant dakmateriaal zijn hiervoor ongeschikt in verband met 
broeien en condensatie. Als het dak van de volière toch in zijn geheel open is, moet er in de volière een 
overdekking gerealiseerd worden (26). De schuilplaats moet afdoende zijn voor de dieren om 
comfortabel voor weersinvloeden te kunnen schuilen. Ook zal die locatie dan uiteraard tochtvrij 
moeten zijn. Afhankelijk van de soort zal de schuilplaats vorstvrij moeten zijn of zal er zelfs een deels 
verwarmd binnenverblijf moeten worden aangeboden.  
 

9. Ventilatie 
Wetgeving en vrijheden 
Degene die een dier houdt, moet er zorg voor dragen dat een dier voldoende verse lucht of zuurstof 
krijgt (art 1.7 sub g). Door een roofvogel geen verse lucht te bieden kan het niet gevrijwaard worden 
van fysiek en fysiologisch ongerief en van pijn, verwondingen en ziektes. 
 
Invulling en achtergrond 
De ruimte waarin een roofvogel gehouden wordt, moet voldoende geventileerd worden. Slechte 
ventilatie draagt bij aan een snelle groei van schimmels, waaronder Aspergillose (38). Daarnaast 
ondervinden roofvogels, door de bouw van hun ademhalingsstelsel, veel hinder van stof en rook. Elke 
ruimte waaronder dus ook een binnenruimte, moet voldoende verse lucht hebben. Vanwege de 
gevoeligheid van de luchtwegen mag de aangeboden verse lucht niet stoffig of rokerig zijn. Het heeft 
naast de eisen die gesteld worden aan behuizing en bodembedekking (zien onder 5) om die reden dan 
ook de voorkeur om roofvogels buiten te huisvesten (26). 
 

10. Inprenting en socialisatie 
Wetgeving en vrijheden 
Voor de juiste ontwikkeling van een dier is het noodzakelijk dat het dier een toereikende hoeveelheid 
gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voer krijgt toegediend op een wijze die past bij het 
ontwikkelingsstadium van het dier (art. 1.7 sub e). Daarnaast moet een dier in staat worden gesteld om 
te kunnen voldoen aan zijn ethologische behoeften (art. 1.6 lid 2). Door een roofvogel niet door de 
ouderdieren te laten (op)voeden, kan het niet gevrijwaard worden van fysiek en fysiologisch ongerief, 
van pijn, verwondingen en ziektes, van angst en chronische stress en is sprake van een beperking in 
het uitvoeren van het normale gedrag.   
 
Invulling en achtergrond 
Een dier moet in staat worden gesteld om soort-typisch gedrag, passend bij de leeftijd, te ontwikkelen 
en te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat een roofvogel zich moet kunnen ontwikkelen tot en leven als 
een roofvogel. Hiervoor is het onder andere van belang dat het dier op de juiste wijze wordt opgevoed 
(i.e. door de ouderdieren), de mens niet als soortgenoot ziet en, indien de vogel dit van nature wenst, 
met soortgenoten in een stabiele leefomgeving wordt gehuisvest. Het aanbieden van de juiste verrijking 
is noodzakelijk voor het welzijn en valt hier ook onder (54). De dieren moeten mentaal worden 
gestimuleerd en moeten mogelijkheden geboden krijgen om natuurlijk spel-, foerageer- en 
exploratiegedrag te kunnen uitvoeren.  
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Ontwikkeling soortspecifiek gedrag 
Soortspecifiek gedrag is deels genetisch bepaald, het dier zal dit gedrag kunnen en willen uitoefenen, 
onafhankelijk van leermomenten en de omgevingsfactoren. Voorbeelden van instinctief gedrag zijn 
jagen, en migratie (24). Om te zorgen dat een dier zijn volledige repertoire aan soort-typische 
gedragingen kan ontwikkelen en uitoefenen is het van belang dat de 2 fases waarin overig soort-typisch 
gedrag wordt aangeleerd op de juiste wijze ingevuld worden: 
1. Inprentings- en socialisatiefase:  

a. tijdens de inprentingperiode leert de vogel soort-typisch gedrag aan dat essentieel 
is voor het latere functioneren. Het gedrag wat het dier in deze periode aanleert is 
afhankelijk van de soort, vaak onomkeerbaar.  

b. tijdens de socialisatieperiode is de opvoeding door en contact met de ouderdieren 
onmisbaar. Het gaat met name om de periode rondom het mobieler worden, 
uitvliegen en spenen – dat is de periode dat de vogels moeten leren om wat meer 
zelfstandiger te worden en de omgeving om zich heen te leren kennen. Vaak ligt 
deze periodetussen de 6e en 9e levensweek maar kan afhankelijk van de soort 
hiervan afwijken (24; 25). Indien een vogel in deze periode niet sociaal wordt 
opgevoed door de ouderdieren (en in bijzijn van soortgenoten), bestaat een reëel 
risico dat het dier levenslang afwijkend gedrag gaat vertonen, zoals bedelgedrag 
en agressie richting de mens, en onvermogen tot paren met soortgenoten.  

2. Leerfase: na de inprentings- en socialisatieperiode breidt een vogel het gedragsrepertoire uit door 
te leren volgens de principes van habituatie, klassieke en operante conditionering, associatie en 
trauma. Het gedrag dat in deze periode geleerd wordt is in de meeste gevallen reversibel maar 
kan ook afhankelijk van de ernst van het opgelopen (mentale) trauma ook irreversibel zijn  Het 
aangeleerde niet natuurlijke gedrag kan dan niet meer afgeleerd worden. 

 
Het met de hand opfokken van jonge vogels verstoort de inprentingsfase en zal de vogel beperken in 
de mogelijkheden om natuurlijk gedrag te leren en ontwikkelen en zich natuurlijk te gedragen ten 
opzichte van (niet-)soortgenoten. De dieren worden door handopfok verkeerd ingeprent en gaan de 
mens als soortgenoot zien. Een vogel kan door verkeerde inprenting agressief gedrag vertonen richting 
de verzorger en/of soortgenoten, excessief vocaliseren, seksueel gedrag op mensen richten, overmatig 
angstig zijn en zijn voedsel proberen te verdedigen (12; 24; 55; 56). Samengevat zullen handopgefokte 
roofvogels en uilen blijvend (onomkeerbaar) in hun fysiologische en ethologische behoeften zijn 
aangetast (24). In dit kader kan dus worden gesteld dat handopfok binnen de huidige regelgeving niet 
toegestaan zou moeten worden. Op het moment dat er wel handopfok heeft plaatsgevonden dient een 
plan van aanpak te zijn opgesteld waarmee het aangeleerde niet natuurlijke gedrag kan worden 
afgeleerd en waarmee het ontbrekende natuurlijke gedrag weer kan worden aangeleerd. 
 
Alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld door ziekte van het jong of ouderdier, of wanneer het 
ouderdier het jong verstoot of agressie vertoont, kan het, in het belang van het dier zelf, noodzakelijk 
zijn om het dier kortstondig handmatig (bij) te voeden. Deze periode van bijvoeden dient zo kort mogelijk 
te zijn, liefst beperkt tot enkele dagen (4/5), waarna de (op)voeding overgenomen dient te worden door 
de ouders of surrogaatouders. Het niet accepteren van het jong door de ouders doordat deze 
ouderdieren ook niet gesocialiseerd zijn en niet geleerd zijn om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen is 
geen reden om handopfok in stand te houden 

11. Sociale interactie 
Wetgeving en vrijheden 
Een dier moet voldoende ruimte worden gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften (art. 
1.6 lid 2) en een dier moet, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming worden 
geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren (art. 1.6 lid 
3). Door een roofvogel niet in de juiste sociale context te huisvesten, kan het dier niet gevrijwaard 
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14. Gebruik van roofvogels tijdens evenementen, vlieg- en jachtdemonstraties 
Wetgeving en vrijheden 
De bewegingsvrijheid van een dier mag niet op zodanige wijze worden beperkt dat het dier daardoor 
onnodig lijden of letsel wordt toegebracht (art. 1.6 lid 1) en een dier moet voldoende ruimte worden 
gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften (art. 1.6 lid 2). Degene die een dier houdt 
draagt, draagt er zorg voor dat een dier een voor dat dier toereikende hoeveelheid gezond en voor de 
soort en de leeftijd geschikt voer krijgt toegediend (art. 1.7, onder e)  
Invulling en achtergrond 
Om aan bovenstaande regelgeving te kunnen voldoen is het van belang dat tijdens een evenement 
voldaan wordt aan de volgende randvoorwaarden: 

1. Het doel moet zijn om alle meegenomen dieren in te zetten voor het geven van een vlieg- of 
jachtdemonstratie 

2. De dieren die tussentijds niet gevlogen worden, mogen maximaal 2 uur aangebonden worden 
aan een sprengel. 

3. Dit aanbinden vindt plaats waar de dieren buiten het zicht worden gehouden en niet in direct of 
indirect contact kunnen komen met andere dieren (inclusief andere roofvogels), 
mensenmassa’s en/of flitslichten.  

4. Tijdens de vlieg- of jachtdemonstratie moeten stressoren waaronder flitslicht op zkorte afstand 
van de dieren, direct contact met andere dieren en andere mensen worden voorkomen.  

5. Op het moment dat ondanks het voldoen aan de gestelde randvoorwaarden, dieren toch 
tekenen vertonen van stress, dient het dier afgezonderd te worden. 

 
 

Voor jachtdemonstraties mogen alleen roofvogels worden ingezet die van nature op levend wild 
jagen (de Pandionidae, Accipitridae [m.u.v. de aaseters/gieren], Falconidae, Sagittariidae en de 
Strigiformes [m.u.v. de Oehoe]) (6; 11). Daarbij kan als voldaan wordt aan de gestelde 
randvoorwaarden het risico op langdurige welzijnsaantastingen worden geminimaliseerd. Hierbij is 
het van belang dat nachtroofvogels niet overdag ingezet worden, omdat dit niet binnen het normale 
gedrag van deze vogels valt. Let wel, niet alle uilen zijn uitgesproken nacht-actieve dieren: een deel 
van de uilen, zoals de steenuil, is ook overdag of in de schemering actief (8; 57). Het is bekend dat 
sommige soorten op individueel niveau zich kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden en dat een individueel nachtdier ook in staat kan blijken te zijn om overdag actief 
te zijn. Dit is echter geen regel. Er moet gegaan worden van wat in wetenschappelijke 
encyclopedieën is beschreven. Tijdens evenementen waarbij aan de gestelde randvoorwaarden 
niet voldaan wordt of kan worden, kan het risico op (langdurige) welzijnsaantasting niet worden 
geminimaliseerd. De dieren kunnen niet voldoen aan hun natuurlijke behoefte om te vliegen en 
worden langdurig blootgesteld aan stressoren zoals lawaai, mensenmassa’s, andere dieren, 
flitslichten etc. zonder daarvoor   Het belang van de dieren om niet in hun welzijn te worden 
aangetast weegt hierbij zwaarder dan het belang van de houder om de dieren ten toon te stellen 
zonder te voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Het uithongeren van vogels om hen te trainen 
terug te laten keren naar de houder is niet toegestaan. Het uithongeren wordt bestempeld als het 
onvoldoende zorg dragen voor dat het dier een toereikende hoeveelheid gezond en geschikt voer 
krijgt toegediend. 
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Ondertekening 
Deze algemene verklaring met betrekking tot de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen voor 
roofvogels is opgesteld door de roofvogelwerkgroep met daarin afgevaardigden van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de 
politie, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt ondersteund door ondergetekenden: 
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Bijlage 4: artikelen uit de Wet dieren en het Besluit houders van dieren 
 
Wet dieren 
Artikel 2.1 Dierenmishandeling 
1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van 

zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of 
het welzijn van het dier te benadelen. 

 
Artikel 2.2 Houden van dieren 
8.  Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden. 
 
Besluit houders van dieren 
§2 Algemene huisvestings- en verzorgingsnomen 
Artikel 1.6 Houden van dieren  
1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor 

onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.  
2. Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften. 
3. Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming geboden tegen 

slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren. 
4. De houder van een dier dat in een gebouw of kooi wordt gehouden, draagt er zorg voor dat het 

dier daaruit niet kan ontsnappen.  
 
Artikel 1.7 Verzorgen van dieren  
Degene die een dier houdt draagt er zorg voor dat een dier: 
a. wordt verzorgd door een persoon die beschikt over de voor die verzorging nodige kennis en 

vaardigheden. 
b. slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de verzorging in staat is; 
c. dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd; 
d. een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden; 
e. een voor dat dier toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voer 

krijgt toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelstadium van het dier 
f. toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een andere 

wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen; 
g. voldoende verse lucht of zuurstof krijgt. 

 
Artikel 1.8 Behuizing 
1. Een ruimte waarin een dier wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en verduisterd om aan de 

ethologische en fysiologische behoeften van het dier te voldoen. 
2. Behuizingen, waaronder begrepen de vloer, waarin een dier verblijft en inrichtingen voor de 

beschutting voor een dier zijn op zodanige wijze ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij de 
dieren geen letsel of pijn wordt veroorzaakt en bevatten geen scherpe randen of uitsteeksels 
waaraan het dier zich kan verwonden. 

3. In de ruimte waarin een dier wordt gehouden, worden geen materialen en, in voorkomend geval, 
bodemdekking gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor het dier. 

4. De materialen, bedoeld in het derde lid, kunnen eenvoudig worden gereinigd en ontsmet. 
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Wettelijk kader ‘bedrijfsmatig handelen’ als bedoeld in paragraaf 3.2 van het 
Besluit houders van dieren 
 
Artikel 3.6. Verbod en uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen 

1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad te 
houden, af te leveren, te houden ten behoeve van opvang, of te fokken ten 
behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, tenzij daarbij 
wordt voldaan aan deze paragraaf. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens 
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in 
voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van 
opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van 
nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die 
activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. 

4.2 Bedrijfsmatig handelen (Nota van toelichting, Staatsblad 2014, 232) 
Paragraaf 3.2 stelt regels over het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in 
voorraad houden, afleveren, houden ten behoeve van opvang, en fokken van 
gezelschapsdieren. (…) 
 
De paragraaf is van toepassing voor zover het gaat om het bedrijfsmatig 
verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren, fokken en houden van 
dieren ten behoeve van opvang. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere 
omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten. De vaststelling 
of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste 
gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension 
betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat 
sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk dienen te 
maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld om niet onder de werking van het 
besluit te vallen (artikel 3.6).  
 
Zoals hiervoor aangegeven is in veel gevallen duidelijk dat er sprake is van 
bedrijfsmatige activiteiten, omdat het bijvoorbeeld een pension, asiel, 
dierenspeciaalzaak of groothandel betreft.  
 
In sommige gevallen is dit minder duidelijk. De hieronder genoemde situaties 
kunnen indicaties zijn dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten:  

- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het 
aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe 
familie- en vriendenkring; 

- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden; 
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden 

hiervoor advertenties geplaatst; 
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende 

activiteiten;  
- registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-

nummer; 
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- adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;  
- er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.  

Met behulp van deze indicaties kan in een individueel geval worden bepaald of er 
sprake is van bedrijfsmatig handelen. De indicaties zijn niet-cumulatief. Een 
indicatie kan voor een doelgroep ook helemaal niet relevant zijn. Voor het houden 
ten behoeve van opvang geldt bijvoorbeeld dat het winstoogmerk géén relevant 
criterium is om te bepalen of er sprake is van handelen in een zekere omvang en 
met een zekere regelmaat. Opvang van dieren vindt vaak plaats zonder 
winstoogmerk, maar met een ideëel doel. 
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Wettelijk kader ‘bedrijfsmatig handelen’ als bedoeld in paragraaf 3.2 van het 
Besluit houders van dieren 
 
Artikel 3.6. Verbod en uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen 

1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad te 
houden, af te leveren, te houden ten behoeve van opvang, of te fokken ten 
behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, tenzij daarbij 
wordt voldaan aan deze paragraaf. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens 
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in 
voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van 
opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van 
nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die 
activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. 

4.2 Bedrijfsmatig handelen (Nota van toelichting, Staatsblad 2014, 232) 
Paragraaf 3.2 stelt regels over het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in 
voorraad houden, afleveren, houden ten behoeve van opvang, en fokken van 
gezelschapsdieren. (…) 
 
De paragraaf is van toepassing voor zover het gaat om het bedrijfsmatig 
verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren, fokken en houden van 
dieren ten behoeve van opvang. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere 
omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten. De vaststelling 
of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste 
gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension 
betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat 
sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk dienen te 
maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld om niet onder de werking van het 
besluit te vallen (artikel 3.6).  
 
Zoals hiervoor aangegeven is in veel gevallen duidelijk dat er sprake is van 
bedrijfsmatige activiteiten, omdat het bijvoorbeeld een pension, asiel, 
dierenspeciaalzaak of groothandel betreft.  
 
In sommige gevallen is dit minder duidelijk. De hieronder genoemde situaties 
kunnen indicaties zijn dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten:  

- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het 
aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe 
familie- en vriendenkring; 

- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden; 
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden 

hiervoor advertenties geplaatst; 
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende 

activiteiten;  
- registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-

nummer; 
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- adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;  
- er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.  

Met behulp van deze indicaties kan in een individueel geval worden bepaald of er 
sprake is van bedrijfsmatig handelen. De indicaties zijn niet-cumulatief. Een 
indicatie kan voor een doelgroep ook helemaal niet relevant zijn. Voor het houden 
ten behoeve van opvang geldt bijvoorbeeld dat het winstoogmerk géén relevant 
criterium is om te bepalen of er sprake is van handelen in een zekere omvang en 
met een zekere regelmaat. Opvang van dieren vindt vaak plaats zonder 
winstoogmerk, maar met een ideëel doel. 
 



















De overige deskundigenverklaring waarmee gewerkt wordt zijn óók verzamelingen van 
wetenschappelijke literatuur, ondertekend door een deskundige. Het is absoluut niet zo dat dit 
documenten zijn waarin de mening/opvatting van een deskundige wordt samengevat. De deskundigen 
putten uit de wetenschappelijke literatuur om aan te kunnen geven wat de (waarschijnlijke) 
ethologische en fysiologische behoeftes van een diersoort zijn, hoe hier aan voldaan kan worden en 
de mogelijke gevolgen wanneer hier niet aan voldaan wordt. Dit is exact de informatie die in de 
roofvogelverklaring vermeld wordt. De roofvogelverklaring is uniek omdat er een uitgebreide 
literatuurlijst bij zit (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de LICG-bijsluiters en de meeste andere 
deskundigenverklaringen), wat het alleen maar eenvoudiger maakt voor de lezer om het gestelde in 
de verklaring te verifiëren. 
 
Een deskundigenverklaring hoeft zich overigens niet per definitie te richten op één enkel aspect van 
de huisvesting/verzorging, zoals bijvoorbeeld benchhuisvesting of vachtverzorging. Bij de LID hebben 
we ook al ervaring met een ‘lijsterverklaring’, waarin álle aspecten m.b.t. de huisvesting en verzorging 
van de dieren zijn meegenomen door de deskundigen en die succesvol gebruikt wordt.  
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Wettelijk kader ‘bedrijfsmatig handelen’ als bedoeld in paragraaf 3.2 van het 
Besluit houders van dieren 
 
Artikel 3.6. Verbod en uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen 

1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad te 
houden, af te leveren, te houden ten behoeve van opvang, of te fokken ten 
behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, tenzij daarbij 
wordt voldaan aan deze paragraaf. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens 
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in 
voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van 
opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van 
nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die 
activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. 

4.2 Bedrijfsmatig handelen (Nota van toelichting, Staatsblad 2014, 232) 
Paragraaf 3.2 stelt regels over het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in 
voorraad houden, afleveren, houden ten behoeve van opvang, en fokken van 
gezelschapsdieren. (…) 
 
De paragraaf is van toepassing voor zover het gaat om het bedrijfsmatig 
verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren, fokken en houden van 
dieren ten behoeve van opvang. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere 
omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten. De vaststelling 
of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste 
gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension 
betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat 
sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk dienen te 
maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld om niet onder de werking van het 
besluit te vallen (artikel 3.6).  
 
Zoals hiervoor aangegeven is in veel gevallen duidelijk dat er sprake is van 
bedrijfsmatige activiteiten, omdat het bijvoorbeeld een pension, asiel, 
dierenspeciaalzaak of groothandel betreft.  
 
In sommige gevallen is dit minder duidelijk. De hieronder genoemde situaties 
kunnen indicaties zijn dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten:  

- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het 
aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe 
familie- en vriendenkring; 

- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden; 
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden 

hiervoor advertenties geplaatst; 
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende 

activiteiten;  
- registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-

nummer; 
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- adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;  
- er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.  

Met behulp van deze indicaties kan in een individueel geval worden bepaald of er 
sprake is van bedrijfsmatig handelen. De indicaties zijn niet-cumulatief. Een 
indicatie kan voor een doelgroep ook helemaal niet relevant zijn. Voor het houden 
ten behoeve van opvang geldt bijvoorbeeld dat het winstoogmerk géén relevant 
criterium is om te bepalen of er sprake is van handelen in een zekere omvang en 
met een zekere regelmaat. Opvang van dieren vindt vaak plaats zonder 
winstoogmerk, maar met een ideëel doel. 
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Monday-Thursday 15.00 hr 

address:  
Ministry of Economic Affairs,  
Animal Welfare Section  
Bezuidenhoutseweg 73  
P O Box: 20401  
2500 EK The Hague  
The Netherlands  

 
 
 



1

Van:
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 15:00
Aan:
Onderwerp: Nieuwe lijst deelnemers

Er zijn nog wat mensen bij gekomen tussendoor (   en  
 

@nvwa.nl>;  
@minlnv.nl>;  
@rvo.nl>;  

@nvwa.nl>;  
@nvwa.nl>;  

@dierenbescherming.nl>;  
@politie.nl>;  

@rvo.nl>;  
@dierenbescherming.nl>;  
@nvwa.nl>;  

@nvwa.nl>;  
 
 

 
 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Adviseur Dierenwelzijn 
........................................................................ 
Uitvoeringsbeleid 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Ministerie van Economische Zaken 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag  
Postbus 19530 | 2500 CM | Den Haag 
........................................................................  

 
@rvo.nl 

 
Woensdags ben ik afwezig 
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 Please consider the environment before printing this e-mail  

  
  

 
minlnv nl  

Monday-Thursday 15.00 hr 

address:  
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality,  
Animal Welfare Section  
Bezuidenhoutseweg 73  
P O Box: 20401  
2500 EK The Hague  
The Netherlands  

 

10.2.e
10.2.e
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houden, huisvesten en verzorgen van roofvogels en uilen. Het ligt op de weg van het bestuursorgaan dat een 
handhavingsbesluit neemt, om te bewijzen dat sprake is van een overtreding. Dit bewijs kan worden geleverd in 
de vorm van algemeen aanvaarde resultaten van (empirisch) wetenschappelijk onderzoek (zie ook CBb 18-02-
2016, ECLI:NL:CBB:2016:29). De opgestelde deskundigenverklaring voorziet in dit (empirisch) wetenschappelijk 
bewijs. 
 
 
Groet,  

 
 

  
....................................... 
Senior jurist  
t  

 
 

Van:    
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 10:04 
Aan:   ;   ;   ;   ;   

 ;   ;   ;  ) ;   
 ;   ;   ;   ;   ;   

 
 

Onderwerp: RE: Presentatie orde der valkeniers 
 
Hoi collega’s, 
 
Ik ben in het kader van draagvlak creeeren en het vormen van goed beleid altijd voor goed contact de sector. In 
dit geval zie ik echter wel risico’s: 
 
- een gesprek met de achterban lijkt me alleen zinvol als het doel van het gesprek heel helder is (informeren of 
consulteren)?  
 
- Verder vind ik

 
 

 
Groet, 
 

 
 
 
 

Van:    
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 08:53 
Aan:  @politie.nl>;  @rvo.nl>;   

@nvwa.nl>;  @rvo.nl>;   
@nvwa.nl>;  @rvo.nl>;   

@nvwa.nl>;  @nvwa.nl>;   
@inspectiedienst.nl>; @minlnv.nl>;   

@nvwa.nl>;  @rvo.nl>;  @rvo.nl>; 
nvwa.nl>;  @nvwa.nl>; L  

@rvo.nl>;  @dierenbescherming.nl';   
@nvwa.nl>;  @rvo.nl>;   

@inspectiedienst.nl>;  @nvwa.nl>; S  
@inspectiedienst.nl>;  @nvwa.nl> 

Onderwerp: RE: Presentatie orde der valkeniers 
 
Hai   (en anderen), 
Het lijkt me goed om dit te doen en dan ook vanuit de NVWA hierbij (voorlopig wel digitaal) aan te sluiten. 
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Inspecteur Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, team natuur  
 

  
  

  
 

Van:  @nvwa.nl>  
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 16:55 
Aan:  @inspectiedienst.nl>; @minlnv.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>;   
@rvo.nl>;  @politie.nl>;   

@rvo.nl>;  @nvwa.nl>;  @nvwa.nl>; 
@rvo.nl>;  @dierenbescherming.nl'; W  

@nvwa.nl>;  @rvo.nl>;   
@inspectiedienst.nl>;  @nvwa.nl>;   

@inspectiedienst.nl>;  @nvwa.nl>;   
@nvwa.nl> 

Onderwerp: RE: Presentatie orde der valkeniers 
 
Collega’s, 
 
Ik denk dat jullie dat moeten doen. 
 
Zelf ben ik, samen met dierenarts  en het NVWA Team Bestuurlijke Maatregelen, nu met een 
roofvogel en uilen zaak bezig waarin we de deskundigen verklaring hanteren. 
 
Het onderzoek betreft een ‘oude bekende’ en ook  van het bureau  is al in deze 
zaak gemoeid. 
 
Met andere woorden: ‘de sneeuwbal rolt al’.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

  
Inspecteur / Toezichthouder / Buitengewoon Opsporingsambtenaar  
........................................................................  
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie  
Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur 
Team Natuur 
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 

Tel.   (8.30 tot 17.00 uur)  
internet: www.nvwa.nl  
........................................................................  

  
  

  
T 0900 0388 (Klant Contact Centrum Echt 24/7 bereikbaar)  
 
Op donderdagmiddag en vrijdag ben ik afwezig 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Disclaimer ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
De informatie verzonden met dit e‐mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij 
die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e‐mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e‐mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren 
en het e‐mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e‐mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam 
en phishing en moet deze e‐mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. 
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet 
bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
The information sent in this E‐mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this 
message. 
Access by others is not permitted. 
The information in this E‐mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form 
part of the duty of confidentiality and/or the right of non‐disclosure. 
If you have received this E‐mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E‐mail 
message (including any attachments). 
In conformity with the security policy of the Police, E‐mails from and to the Police are checked for viruses, spam and 
phishing and this E‐mail must meet the standards of the government‐imposed E‐mail security as set by the 
Standardization Forum. 
Any E‐mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipient. The recipient concerned will not be notified. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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address:  
Ministry of Economic Affairs,  
Animal Welfare Section  
Bezuidenhoutseweg 73  
P O Box: 20401  
2500 EK The Hague  
The Netherlands  
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