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Voorwoord 

De Dierenbescherming komt op voor de belangen van alle dieren. Wij proberen dit onder andere te doen 

door het dierenwelzijnsbeleid op diverse niveaus te beïnvloeden. We richten onze inspanningen niet 

alleen op de Europese en nationale overheden, maar ook op provincies en gemeenten. Over deze 

laatste doelgroep gaat het in deze nota.  

 

Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen aanspreekt. Dat merken wij als Dierenbescherming 

dagelijks. Veel mensen willen iets doen voor dieren, bijvoorbeeld omdat zij in aanraking komen met 

dierenleed in de gemeente waar ze wonen. Zwerfdieren, verkeersslachtoffers, circussen die dieren 

exploiteren, jacht; het zijn allemaal onderwerpen die de burger raken. Het is dan ook belangrijk dat 

gemeenten een structureel dierenwelzijnsbeleid voeren. Tal van besluiten en handelingen van de 

gemeente hebben immers, direct of indirect, invloed op het welzijn van dieren. Tevens vragen veel 

dierenwelzijnsproblemen juist om een lokale aanpak.  

 

Sinds de laatste versie van deze nota Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid (2008) is 

relevante wet- en regelgeving gewijzigd en/of tot stand gekomen. Daarom komen wij nu met deze 

herziene editie, waarvan ik hoop dat hij gemeenten en dierenbeschermers wederom inspireert om 

gezamenlijk een optimale bescherming van dieren te bewerkstelligen. De afgelopen jaren heeft een 

groot aantal gemeenten op basis van deze nota beleid gemaakt. Ook komen er meer en meer 

wethouders die dierenwelzijn specifiek in hun portefeuille hebben. Als Dierenbescherming zijn we zeer 

verheugd over deze ontwikkeling. Wij hopen dat veel gemeenten zullen volgen! 

 

Bij deze nota bieden we u tevens ondersteuning aan van de Dierenbescherming. Hebt u vragen, neem 

dan gerust contact op met het Verenigingsbureau in Den Haag of met een lokale afdeling van de 

Dierenbescherming bij u in de regio. 

 

 

 

 

 

 

Frank Dales 

Algemeen directeur 
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1 Inleiding  

Binnen de grenzen van een gemeente bevinden zich tal van dieren. De inwoners houden verschillende 

gezelschapsdieren, zoals honden, katten en konijnen. In het buitengebied en op enkele plaatsen binnen 

de bebouwde kom bevinden zich landbouwhuisdieren, zoals varkens en koeien. In een laboratorium van 

bijvoorbeeld bedrijven of ziekenhuizen bevinden zich proefdieren. De grootste groep dieren, ook in 

stedelijke gemeenten, wordt gevormd door in het wild levende dieren zoals duiven, muizen en eenden.  

 

Tegenover al deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. Zo hebben we een zorgplicht en mogen 

we niet zomaar alles doen met dieren. We hebben zelfs een extra zorgplicht, omdat dieren in een dorp of 

stad in hoge mate van de mens afhankelijk zijn. Dieren horen bij de samenleving. Waar mensen leven, 

zijn dieren en veel mensen beschouwen een huisdier als een volwaardig gezinslid. Een gemeente 

zonder dieren zou minder levendig en veelzijdig zijn en zou zelfs een saaie uitstraling krijgen. Alle 

dieren, zowel huisdieren als in het wild levende dieren, verdienen dan ook onze zorg en aandacht. Daar 

is iedereen het over eens, welke levensovertuiging ook wordt aangehangen.  

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor dieren binnen hun grenzen en veel besluiten en handelingen van 

de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Om die redenen is het van belang dat de 

gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt, bij 

voorkeur in de vorm van een nota Dierenwelzijn. Om hierbij te helpen, heeft de Dierenbescherming deze 

nota met aanbevelingen voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld.  

 

Naast een nota Dierenwelzijn, pleit de Dierenbescherming voor een wethouder dierenwelzijn (of een 

wethouder met dierenwelzijn in de portefeuille) die verantwoordelijk is voor het dierenbeleid en 

dierenwelzijn binnen de gemeente. Logischerwijs past hier ook een ambtenaar met dierenwelzijn in de 

portefeuille bij. 

 

Aanbeveling 1: De gemeente stelt diervriendelijk beleid op en legt dit vast in een nota Dierenwelzijn. 

 

Aanbeveling 2: De gemeente heeft een wethouder dierenwelzijn, die verantwoordelijk is voor 

dierenbeleid en dierenwelzijn waarborgt. 

1.1 Doel 

Deze nota heeft twee doelen: 

1. Lokale afdelingen van de Dierenbescherming informeren over diverse onderwerpen met 

betrekking tot dieren, die zij kunnen aandragen bij gemeenten en waar zij alert op kunnen zijn.  

2. Gemeenten informeren over dierenwelzijn en hulp bieden bij het opstellen van diervriendelijk 

beleid of een nota Dierenwelzijn. De lokale afdelingen van de Dierenbescherming kunnen altijd 

worden benaderd voor extra informatie en hulp bij onder andere het opstellen van 

diervriendelijk beleid.  
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1.2 Opbouw 

In het eerste deel van deze nota wordt een algemeen overzicht gegeven van relevante wetgeving en een 

korte beschrijving hiervan. Vervolgens wordt specifieker ingegaan op de verschillende dieronderwerpen, 

zoals gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en dieren in het wild. Bij de specifiekere 

beschrijving komt de visie van de Dierenbescherming naar vormen en wordt per thema ingegaan op 

wetgeving, huidige stand van zaken en de rol van de gemeente. Ook worden er per hoofdstuk 

verschillende aanbevelingen voor de gemeente gegeven. Een overzicht van alle aanbevelingen wordt in 

het laatste hoofdstuk gegeven.  
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2 Relevante wetgeving 

In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de wetgeving die van toepassing is op 

dieren. Ook wordt er kort ingegaan op gemeentelijke vergunningen, die bijvoorbeeld gaan over 

veehouderij, evenementen met dieren of schuilstallen. Veel Nederlandse wetgeving komt voort uit 

Europese wetgeving en is hier een implementatie van.  

2.1 Wet dieren 

Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden. De Wet dieren is een kaderwet. Dit betekent dat 

de wet zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de mogelijkheid biedt om allerlei 

deelonderwerpen (bijvoorbeeld regels ten aanzien van houden en doden van dieren) te regelen via 

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen. De Wet dieren is de 

belangrijkste wet met betrekking tot gehouden dieren (onder ander landbouwhuisdieren en 

gezelschapsdieren) en bundelt alle regels ten aanzien van deze dieren in één wet. De volgende 

bestaande wetten gaan op in de Wet dieren en komen fasegewijs (deels) komen te vervallen: 

 

 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) 

 Diergeneesmiddelenwet 

 Wet op de dierenbescherming (inclusief Waak- en heemhondenbesluit) 

 Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 

 Kaderwet diervoeders 

 Landbouwkwaliteitswet 

 

De belangrijkste regels op het gebied van dierenwelzijn zijn opgenomen in drie AMvB's, die nog in 

werking moeten treden (voorzien voor halverwege 2014). Het betreft het Besluit houders van dieren, het 

Besluit gezelschapsdieren (vervangt het Honden- en kattenbesluit 1999) en het Besluit 

diergeneeskundigen. In het Besluit houders van dieren zijn algemene regels opgenomen voor het 

houden van dieren, het doden van dieren en evenementen met dieren. Ook bevat het besluit 

aanvullende regels over dierenmishandeling en specifieke regels voor het houden van bepaalde 

diersoorten (runderen, varkens, kippen). Met name dit besluit bevat regels die nu nog gelden op grond 

van de Gwwd. In het Besluit diergeneeskundigen zijn onder andere regels opgenomen over lichamelijke 

ingrepen die zijn toegestaan. Zolang de nieuwe regels niet formeel in werking zijn getreden, is de oude 

regelgeving nog van kracht.  

 

De Wet dieren bevat enkele noviteiten. Zo is voor het eerst de erkenning van de intrinsieke waarde 

(eigen waarde) van het dier expliciet als uitgangspunt vastgelegd in de belangrijkste wet voor gehouden 

dieren (artikel 1.3). Ook het verplicht chippen van honden is geregeld in de Wet dieren (zie paragraaf 

4.2.1).  

 

Positieflijst  

Een andere belangrijke vernieuwing is de komst van de zogeheten 'positieflijst' voor zoogdieren. Dit is 

een limitatieve lijst van zoogdieren die als huisdier gehouden mogen worden. Het bezit van andere 

zoogdiersoorten, die niet op de lijst staan, wordt daarmee verboden. Er zal een overgangsregeling 

komen, zodat de huidige eigenaar van een zoogdier, dat niet op de positieflijst staat, het dier mag 

houden tot het overlijdt. Op termijn komen er ook positieflijsten vogels, reptielen en amfibieën en vissen. 

De komst van de positieflijst is een langgekoesterde wens van de Dierenbescherming, waar zij zich ook 

bij de totstandkoming van de Wet dieren sterk voor heeft gemaakt.  
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De uitvoeringsregelgeving bij de Wet dieren zou ook de meest aangewezen plek zijn om regels neer te 

leggen over het voorgenomen verbod op wilde dieren in het circus ( zie ook paragraaf 5.1). In de huidige 

teksten van de Wet dieren is hierover nog niets opgenomen, maar dit zou kunnen via een latere 

toevoeging.  

2.2 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet, die in 1998 door het parlement is aangenomen, is op 1 april 2002 in werking 

getreden. De wet verving de Vogelwet 1936, de Jachtwet, de Wet bedreigde uitheemse dier- en 

plantensoorten, de Nuttige dierenwet 1914 en, het op soortenbescherming gerichte deel van, de 

Natuurbeschermingswet.  

 

De Flora- en faunawet is, net als de Wet dieren, een kaderwet. Een belangrijk deel van de nadere 

uitwerkingen is geregeld in AMvB’s, Ministeriële regelingen en provinciale regelingen. De wet geeft ook 

aan voor welke zaken de minister of staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk is en 

voor welke zaken het college van Gedeputeerde Staten (GS). De provincie heeft een taak bij de 

uitvoering van de Flora- en faunawet en de beschermingsmaatregelen.  

 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van plant- en diersoorten die in het wild 

voorkomen. De wet geldt voor zowel inheemse (van nature in Nederland voorkomende) als uitheemse 

(van nature niet in Nederland voorkomende) soorten. Daarnaast heeft de wet als doel dat alle in het wild 

levende dieren en planten zo veel mogelijk met rust worden gelaten, niet alleen de zeldzame soorten. 

De Flora- en faunawet gaat, naast soortenbescherming, uit van de erkenning van de intrinsieke waarde 

van dieren en planten. Dat wil zeggen dat dieren en planten op zichzelf waardevol zijn, dus ongeacht 

hun betekenis of nutswaarde voor mensen. Ook is er een zorgplicht opgenomen. Deze houdt in dat een 

ieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor de in het wild levende dieren en hun directe 

leefomgeving. Handelingen met nadelige gevolgen moeten achterwege worden gelaten of, voor zo ver 

mogelijk, worden voorkomen, beperkt of ongedaan worden gemaakt. Indien dieren moeten worden 

bestreden, mag het welzijn van dieren niet onnodig worden aangetast en mogen dieren niet onnodig  

lijden. Via de wet zijn middelen aangewezen voor het vangen en doden van dieren en veel dieren mogen 

alleen bestreden worden als de provincie of het ministerie van Economische Zaken daarvoor een 

ontheffing van een verbodsbepaling heeft afgegeven of hiervoor een generieke aanwijzing of een 

vrijstelling heeft gegeven. De precieze regels voor het bestrijden van dieren verschillen per diersoort 

en/of situatie.   

 

Anno 2014 wordt gewerkt aan een voorstel voor de Wet natuurbescherming, een vervanging van 

verschillende wetten waaronder de Flora- en faunawet. Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe wet 

in werking zal treden.  
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Beschermde plant- en diersoorten 

De Flora- en faunawet wijst aan welke soorten als ‘beschermd’ worden aangemerkt. Als beschermde 

diersoorten zijn bij wet aangewezen (artikel 4 van de wet): 

 alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van 

gedomesticeerde diersoorten en de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis (aan te wijzen bij 

AMvB); 

 alle van nature op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie voorkomende 

soorten vogels, met uitzondering van gedomesticeerde vogelsoorten (aan te wijzen bij AMvB); 

 alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 

 alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de  

 soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is. 

 

De overige diersoorten (inheems en uitheems) zijn, net als circa 90 inheemse plantensoorten (artikel 5), 

alleen beschermd als zij bij AMvB
1
 of bij ministeriële regeling

2
 als beschermde soort zijn aangewezen.  

In ‘rode lijsten’
3
 zijn diersoorten opgenomen die van nature in ons land voorkomen en met uitsterven 

worden bedreigd of speciaal gevaar lopen.  

 

Algemene verbodsbepalingen  

De belangrijkste artikelen voor de bescherming van individuele exemplaren van beschermde dier- en 

plantensoorten zijn de bepalingen die specifieke handelingen, welke een nadelig effect hebben op deze 

soorten en hierdoor direct het voortbestaan van individuele of groepen beschermde planten en dieren 

aantasten of bedreigen, verbieden. Zo verbiedt artikel 8 het plukken van beschermde inheemse 

plantensoorten, artikel 9 het doden, verwonden en vangen van beschermde inheemse dieren; artikel 10 

het opzettelijk verontrusten van beschermde inheemse dieren, artikel 11 het beschadigen of verstoren 

van nesten, holen en dergelijke en artikel 12 het zoeken en rapen van eieren  van beschermde 

inheemse dieren. Daarnaast bevat de Flora- en faunawet verbodsbepalingen voor het bezit, de handel 

en het vervoer van beschermde dieren (artikel 14).  

 

Bescherming van leefgebieden 

Bij het beschermen van leefgebieden gaat het in de Flora- en faunawet om kleine gebieden, zoals een 

grot of een fort waar vleermuizen voorkomen, een plek in het bos waar veel orchideeën staan of een 

stadsmuur met muurhagedissen of muurplanten. De provincie kan zo’n gebied aanwijzen als 

beschermde leefomgeving, waardoor bepaalde handelingen, zoals bouwwerkzaamheden, verboden 

kunnen worden. 

  

                                                           
1
 Besluit van 28 november 2000, houdende aanwijzing van dier- en plantensoorten ingevolge de Flora- en 

faunawet 
2
 Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet  

3 
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 november 2004, nr. 

TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van Rode lijsten flora en fauna 
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2.3 De Natuurbeschermingswet  

De Flora- en faunawet focust voornamelijk op de bescherming van soorten en de directe leefomgeving 

van deze soorten. Om grotere gebieden te beschermen, is er aparte wetgeving. De 

Natuurbeschermingswet 1998
4
, die in 2005 in werking is getreden, is hier een voorbeeld van. Binnen 

deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen gebieden, namelijk: beschermde 

natuurmonumenten, gebieden die zijn aangewezen voor de uitvoer van verdragen of andere 

internationale verplichtingen en Natura-2000 gebieden.  

 

De beschermde natuurmonumenten zijn bijzonder waardevolle en kwetsbare natuurgebieden, die extra 

bescherming behoeven. Wanneer deze gebieden zich binnen de gemeente bevinden, moet de 

gemeente eerst bij de provincie een vergunning aanvragen als zij activiteiten, zoals bouw- of 

sloopwerkzaamheden, wil laten plaatsvinden in of om het gebied.  

 

Natura-2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden
5
 en is een initiatief van de 

Europese Unie, met als doel de gevarieerde en rijke natuur in Europa te behouden. Binnen Natura-2000 

vallen alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en ook zijn 

opgenomen in de Natuurbeschermingswet.  

 

Voor het beheren van gebieden worden beheerplannen opgesteld met als doel de natuur te verbeteren. 

De gemeente heeft formeel geen bevoegdheden ten aanzien van beheerplannen, maar bij het opstellen 

van beheerplannen voor Natura-2000 gebieden moet de gemeente wel worden betrokken, omdat het 

grondgebied van de gemeente betreft.  

 

Vergunningen worden alleen door de provincie afgegeven, als vast is komen te staan dat de activiteit 

geen aantasting van natuurlijke kenmerken van het gebied tot gevolg heeft op basis van de habitattoets 

en er geen externe werking is naar beschermde gebieden in de omgeving.  

2.4 Wet natuurbescherming 

De hiervoor beschreven Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet zullen naar verwachting op 

enig moment (in de loop van 2014) opgaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. Deze wet beoogt 

wetgeving met betrekking tot natuurbescherming te harmoniseren, bundelen en vereenvoudigen. Welke 

inhoudelijke verschillen er zullen ontstaan ten opzichte van de huidige situatie, is begin 2014 moeilijk te 

zeggen. De overheid streeft in ieder geval naar minder regeldruk en is voornemens zo veel mogelijk te 

decentraliseren naar de provincies, in het kader van een kleinere rijksoverheid. 

  

                                                           
4
 Wet van 25 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap. 

5
 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=nl&type_doc=Directive&an_doc=1992&nu_doc=43
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2.5 Wet op de dierproeven 

Dierproeven zijn in principe verboden. Om dierproven te mogen uitvoeren heeft een instelling 

(bijvoorbeeld universiteit of farmaceutisch bedrijf) een instellingsvergunning van het ministerie van 

Economische Zaken nodig en de onderzoekers een projectvergunning van de Centrale Commissie 

Dierproeven (CCD). Aan welke eisen en voorwaarden de instellingen en onderzoekers nog meer moeten 

voldoen, staat beschreven in de Wet op de dierproeven (Wod) en in het Dierproevenbesluit. De Wod 

bestaat sinds 1977 en is in 1996 gewijzigd . Een grote herziening, volgend uit een nieuwe Europese 

dierproevenrichtlijn, is in 2014 doorgevoerd.  

 

In de Wod is ook vastgelegd voor welke doeleinden dierproeven wel of niet gedaan mogen worden. 

Vergunning wordt verleend voor proeven: 

 in het kader van biomedisch onderzoek: voor het bestuderen van ziekten en het ontwikkelen 

van medicijnen en therapieën;  

 die zowel nationaal als internationaal wettelijk verplicht zijn: dit zijn voornamelijk giftigheidtests 

in het kader van veiligheid van bijvoorbeeld verf- en schoonmaakmiddelen, stoffen in 

huishoudelijke producten en chemische stoffen in landbouw en industrie. Ook worden er tests 

gedaan om te zien of stoffen in bijvoorbeeld geneesmiddelen, vaccins en ander medische 

producten wel werken;  

 vanwege wetenschappelijk onderzoek: zo worden er dieren uit het wild gevangen en voor 

giftigheidtests gebruikt, maar ook worden ze gemerkt en weer teruggezet in hun leefomgeving 

om hun gedrag of de grootte van hun territorium te bestuderen.  

2.6 Gemeentelijke vergunningen 

De gemeente is verantwoordelijk voor een groot aantal onderwerpen, inclusief het afgeven van 

vergunningen die daarmee samenhangen. Een aantal daarvan zijn direct relevant voor onderwerpen in 

deze nota. Bijvoorbeeld in relatie tot de vestiging en uitbreiding van veehouderijbedrijven, schuilstallen 

en evenementen met dieren. Hier worden kort enkele van de belangrijkste regelingen beschreven.  

 

De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) regelt de inrichting van het land. Zowel de Rijksoverheid, 

provincies als gemeenten dienen hierover beleid op te stellen in een structuurvisie en verordening 

ruimte, die betrekking hebben op hun eigen grondgebied. De verdere uitvoering van deze visie geschiedt 

via bestemmingsplannen. Daarin staat concreet beschreven welke doeleinden zijn toegewezen aan de 

verschillende gebieden en wijken (bijvoorbeeld 'recreatie', 'landbouw' of 'wonen') en wat daar onder 

welke voorwaarden mag gebeuren. Bijvoorbeeld in hoeverre uitbreiding van een veehouderijbedrijf is 

toegestaan (aantal dieren of anderszins). Dit kan ook relevant zijn voor het al dan niet mogen plaatsen 

van een schuilstal (lees: een bouwwerk) in het buitengebied.  

Een variant op het bestemmingsplan is de 'beheersverordening', voor gebieden waar geen ruimtelijke 

ontwikkelingen worden voorzien. Dan wordt de bestaande situatie vastgelegd.  

 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uit 2010 regelt de omgevingsvergunning. Dit is 

een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, natuur en milieu. Deze kan 

bijvoorbeeld relevant zijn bij de bouw of uitbreiding van een dierenasiel. De omgevingsvergunning kan 

ook vergunningen bevatten op grond van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. De 

omgevingsvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente. Hier is voor gekozen om voor 

burgers en bedrijven een duidelijk loket te creëren. De gemeente moet soms wel weer afstemmen bij de 

verdere behandeling ervan. Zo moet zij bijvoorbeeld toestemming vragen aan het Ministerie van EZ, als 

het gaat om handelingen met schadelijke gevolgen voor planten en/of dieren, zoals bedoeld in de Flora- 

en faunawet.  
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Op grond van artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op 'openbare 

samenkomsten en vermakelijkheden'. Dit raakt aan aspecten van openbare orde en veiligheid, waarvoor 

de gemeente verantwoordelijk is. Vaak wordt deze bevoegdheid nader uitgewerkt in de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) en stelt de gemeente ook een evenementenbeleid op. Daarin is onder 

meer bepaald voor welke evenementen een evenementenvergunning nodig is. Vaak geldt daarbij een 

indeling naar omvang van de evenementen. Na een toets aan het beleid kan een 

evenementenvergunning worden verleend, inclusief daarbij geldende vereisten en beperkingen.  

 

Naast een evenementenvergunning, kan soms ook een omgevingsvergunning vereist zijn. Bijvoorbeeld 

als een evenement zich afspeelt in of nabij een natuurgebied en verstoring van de aldaar aanwezige 

dieren aan de orde is. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden (aard van de overlast, 

aanwezige diersoorten).  

 

Op grond van het evenementenbeleid kan de gemeente bij de beoordeling en de verlening van de 

evenementenvergunning dus ook voorwaarden en beperkingen stellen aan voorgenomen evenementen 

met dieren, zoals circussen met wilde dieren.  
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3 Dieren in nood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk worden de verantwoordelijkheden van de gemeente in geval van dieren in nood 

beschreven. Hierbij wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen verschillende diergroepen. In 

hoofdstuk 4 wordt meer specifiek ingegaan op de dierennoodhulp (met name opvang) van 

gezelschapsdieren.  

3.1 Zorgplicht 

Iedere burger heeft op grond van artikel 1.4 van de Wet dieren en artikel 2 van de Flora- en faunawet 

een zorgplicht voor dieren. In beide gevallen houdt dit in dat handelingen die mogelijkerwijs schade 

kunnen toebrengen aan het dier achterwege moeten worden gelaten of, voor zo ver mogelijk, moeten 

worden voorkomen dan wel beperkt.  

 

Voor de Wet dieren is daarnaast in artikel 2.1 vastgelegd, dat iedereen verplicht is een dier in nood te 

helpen en het verboden is een dier de nodige zorg te onthouden. Dit is vastgelegd in afzonderlijke 

strafbepalingen over dierenmishandeling en –verwaarlozing. Deze bepalingen gelden, bij wijze van 

uitzondering, ook voor in het wild levende (niet gehouden) dieren. 

 

In het geval van de Flora- en faunawet houdt de zorgplicht in, dat in het wild levende dieren in principe 

met rust moeten worden gelaten. Een ieder moet gewonde of zieke dieren wel helpen. Dit kan 

bijvoorbeeld door het dier naar een opvang te brengen of een dierenambulance te bellen.  

3.2 Rol van de gemeente 

 

1.1.1 Opvang en vervoer 

Gemeenten hebben, naast de zorgplicht die voor iedereen geldt, een wettelijke verplichting met 

betrekking tot het opvangen van zwervend aangetroffen dieren. In artikel 8 lid 3 van het Burgerlijk 

Wetboek (boek 5) is vastgelegd dat een gevonden dier, met een vermeende eigenaar, onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De gemeente moet deze ‘gevonden zaak’ gedurende 14 

dagen voor de eigenaar bewaren. Wanneer de eigenaar zich niet binnen deze termijn meldt, wordt de 

gemeente eigenaar van het dier. De gemeente mag vervolgens ook bepalen wat er met het dier gebeurt. 

Bij voorkeur draagt de gemeente het via een officiële eigendomsoverdracht over aan een dierenopvang 

en staat daarbij het juridisch eigendom af aan de opvang. Vanuit de opvang kan daarna voor 

herplaatsing worden gezorgd. In de periode dat het dier door de gemeente wordt ‘bewaard’ is de 

gemeente verantwoordelijk voor alle kosten voor verzorging en vervoer. Wanneer een eigenaar zich 

binnen de periode van 14 dagen meldt of wordt achterhaald, zijn de gemaakte kosten voor zijn rekening. 
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Weigert de eigenaar de opgegeven kosten te voldoen, dan vervalt het eigendom van het dier na een 

maand alsnog aan de gemeente of de opvang.  

 

Volgens de wet is de gemeente dus de eerste 14 dagen nadat een zwerfdier is gevonden 

verantwoordelijk voor opvang. De Dierenbescherming is van mening dat de gemeente ook na de eerste 

14 dagen een verantwoordelijkheid draagt vanuit de algehele zorgplicht voor dieren. De gemeente is dan 

formeel de eigenaar van het dier en kan ervoor kiezen het dier over te dragen aan een asiel, een 

gebruikelijke situatie. De zorg brengt echter wel kosten met zich mee. Als de gemeente wil dat het dier 

goed wordt verzorgd en dat er een nieuwe eigenaar wordt gevonden, moet de gemeente bereid zijn ook 

deze zorg te vergoeden. Vanuit het basisarrangement dierennoodhulp (zie paragraaf 3.3), dat de 

Dierenbescherming voor gemeenten heeft opgesteld, wordt daarom een kosten vergoedende periode 

van totaal 4 weken aangehouden. Twee weken wettelijk vanuit de bewaarplicht naar de burger toe en 2 

weken bovenwettelijk in het kader van een zorgplicht voor het dier. 

 

Dieren komen niet enkel in de opvang terecht omdat zij op straat zijn gevonden. Het kan ook zo zijn dat 

dieren opvang nodig hebben als gevolg van een huisontruiming, huiselijk geweld, arrestatie of 

(gedwongen) opname van de eigenaar. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht is een gemeente 

verplicht om in de situatie van huisontruimingen ‘zaken’ tijdelijk op te slaan. Wanneer een ‘zaak’, een 

dier in dit geval, in beslag wordt genomen, kan de gemeente het maximaal 13 weken in bewaring 

houden. Wanneer het na deze periode niet mogelijk is om het dier weer over te dragen aan de 

rechtmatige eigenaar, is de gemeente bevoegd het over te dragen, te verkopen of te euthanaseren.  

In het geval van een gedwongen opname, arrestatie of huiselijk geweld is het belangrijk dat eventuele 

huisdieren worden opgevangen of herplaatst. Het komt regelmatig voor dat in dergelijke situaties niets 

wordt geregeld voor de huisdieren. Opvang van dieren kan soms bij familie of kennissen van de 

eigenaar, maar als dit niet mogelijk is, kan een asiel uitkomst bieden.  

Om de opvang of herplaatsing goed te regelen, is het van belang dat hierover afspraken worden 

gemaakt tussen de diverse hulpdiensten die hierbij betrokken zijn, zoals politie, sociale hulpdiensten en 

opvangcentra. De gemeente zou hier een faciliterende rol bij kunnen innemen.  

 

 

 

  

Ook opvang voor huisdieren van slachtoffers huiselijk geweld  

De gemeente begint een proef om huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld op te vangen in 

Dierenopvang Amsterdam. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat er een verband 

bestaat tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. 

Het gebrek aan opvang voor huisdieren belemmert slachtoffers om zelf naar de opvang te gaan, zo 

blijkt uit het onderzoek dat de universiteit in samenwerking met Kadera en de Hondenbescherming 

uitvoerde. In sommige gevallen is het daarnaast onverantwoord de dieren tijdens hun opvang thuis 

te laten, omdat die dan mishandeld zouden kunnen worden. 

 

Bron: Parool, 8 januari 2014. 
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Opvang en vervoer van dieren moeten ook in de toekomst goed zijn geregeld en gemeenten moeten hun 

wettelijke taken op dit gebied uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat gemeenten contracten afsluiten met 

dierenopvangcentra en ambulances in de regio voor het opvangen en vervoeren van dieren in nood en 

zwervend aangetroffen dieren. Opvangcentra en ambulances zijn uitvoerders van een dienst en daarom 

moeten er afspraken worden gemaakt over de kosten die hiermee gepaard gaan. De vergoeding vanuit 

de gemeente moet in ieder geval kostendekkend zijn. Afspraken worden bij voorkeur ook gemaakt voor 

de opvang van inheemse dieren, die in een noodsituatie terecht zijn gekomen.  

 

Wanneer gemeenten de wettelijke taken met betrekking tot opvang van dieren uitbesteden aan 

opvangcentra gaat dit vaak via aanbestedingstrajecten. In een aanbestedingsprocedure gunt de 

gemeente de opdracht bij voorkeur aan een organisatie die alle taken (vervoer, opvang, verzorging) op 

zich kan nemen of hierover afspraken maakt met andere organisaties. Daarnaast is het belangrijk dat de 

gemeente kiest voor kwaliteit en niet enkel voor de goedkoopste optie. Opvangcentra en 

ambulancediensten dienen professioneel te zijn en het belang van het dier te allen tijde voorop te stellen.  

 

Het vervoer van dieren in nood wordt verzorgd door de dierenambulance in de regio. Om ervoor te 

zorgen dat de dierenambulance overal goed en snel kan komen, is het wenselijk dat de gemeente een 

ontheffing verleent zodat de dierenambulance ook op bus- en trambanen mag rijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling 3: De gemeente maakt goede afspraken met dierenopvangcentra en ambulancediensten 

over de opvang van dieren en verstrekt een kostendekkende vergoeding. De gemeente gebruikt hiervoor 

bij voorkeur het door de Dierenbescherming opgestelde ‘Basisarrangement Dierennoodhulp’.   

 

Aanbeveling 4: De gemeente ziet het vervoer van zieke, gewonde en gevonden dieren als onderdeel van 

haar verantwoordelijkheden en ondersteunt het werk van de dierenambulance.  

 

Aanbeveling 5: De gemeente neemt een faciliterende rol in bij het tot stand komen van afspraken tussen 

hulpdiensten en opvangcentra over de opvang van huisdieren in geval van een (gedwongen) opname, 

arrestatie of huiselijk geweld.   

 

Aanbeveling 6: De gemeente verleent een ontheffing aan de dierenambulance voor het medegebruik 

van bus- en trambanen.  

 

  

Dierenambulance mag voortaan over tram- en busbaan 

Er komt een regeling voor overig medegebruik van tram- en busbanen, zowel voor gebruik van het 

hele net (bijvoorbeeld dierenambulance) als incidenteel (voor onderhoudswerkzaamheden e.d.). Dit 

houdt in dat dierenambulances voortaan toestemming krijgen om over de tram- en busbaan te 

rijden. Met dit besluit komt het college van B&W tegemoet aan de motie Flos.  

 

Bron: www.amsterdam.nl, Juli 2005. www.emea.nl/persberichten/dierenambulance-mag-voortaan-

over-tram-en-busbaan-9246 

 

 

http://www.emea.nl/persberichten/dierenambulance-mag-voortaan-over-tram-en-busbaan-9246
http://www.emea.nl/persberichten/dierenambulance-mag-voortaan-over-tram-en-busbaan-9246
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In het wild levende dieren 

Ook in het wild levende dieren zoals egels, vogels en eekhoorns kunnen in een noodsituatie verkeren. 

Ze kunnen bijvoorbeeld vastzitten in prikkeldraad, gewond raken in het verkeer of worden vergiftigd. 

Gemeenten hebben op basis van het Burgerlijk Wetboek geen plicht ten aanzien van deze dieren, maar 

vanuit de Flora- en faunawet is er wel een zorgplicht voor in het wild levende dieren. Vanuit deze 

zorgplicht zou de gemeente in ieder geval een bijdrage kunnen leveren aan opvangcentra die deze 

dieren helpen. Ook kan zij burgers informeren over dit onderwerp.  

 

EHBO-cursus voor dieren 

Om burgers in staat te stellen zelf eerste hulp te bieden aan dieren in nood, organiseren verschillende 

afdelingen van de Dierenbescherming EHBO-cursussen voor dieren. De gemeente kan haar burgers 

informeren over deze cursussen en ruimtes beschikbaar stellen waar de cursussen gegeven kunnen 

worden. 

3.2.1 Rampenplan 

Volgens artikel 2 van de Wet veiligheidsregio’s is het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) 

belast met organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige 

hulpverlening. De burgemeester heeft het opperbevel over de brandweer en het college van B&W moet 

minimaal elke vier jaar doelen opstellen voor brandveiligheid. Volgens artikel 3, lid 1, onderdeel b van de 

Wet veiligheidsrisico’s moet de brandweer in haar taken zorgen voor de veiligheid van mens én dier.  

Om naast het welzijn en de veiligheid van mensen, ook die van dieren te waarborgen in het geval van 

een ramp, is het belangrijk dat de gemeente in haar rampenbestrijdingsplan maatregelen opneemt voor 

de veiligheid van alle dieren. Bij voorkeur neemt de gemeente de Dierenbescherming op als formele 

samenwerkingspartner. Op die manier krijgen dieren de professionele zorg die zij nodig hebben en 

worden overige hulpdiensten op dit gebied ontlast.  

 

Speciale aandacht kan worden geschonken aan het redden van grote dieren, zoals paarden en koeien. 

Wanneer deze dieren in een noodsituatie verkeren, is voor het redden vaak specifieke ervaring en 

kennis nodig. De brandweer kan hier tijdens oefeningen extra aandacht aan besteden.  

 

Aanbeveling 7: De gemeente neemt in haar rampenplan een apart stuk op over de hulp aan dieren. 

3.3 Basisarrangement dierennoodhulp 

Om de gemeente te helpen bij een professionele en efficiënte uitvoering van de wettelijke taak met 

betrekking tot het organiseren van dierennoodhulp, heeft de Dierenbescherming een basisarrangement 

dierennoodhulp ontwikkeld.  

Het basisarrangement biedt een volledig productenpakket (van melding tot herplaatsing of hereniging) 

en zorgt er zo voor dat er slechts één partij betrokken is om te voorzien in de taken met betrekking tot 

opvang. Dit voorkomt onoverzichtelijkheid en versnippering van dierennoodhulp. Door het 

basisarrangement als uitgangspunt te gebruiken voor beleid rondom dierennoodhulp, voldoet de 

gemeente aan haar verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8 van het Burgerlijk Wetboek 5. Een 

uitgewerkte versie van het basisarrangement is verkrijgbaar via de lokale afdelingen van de 

Dierenbescherming.  
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4 Gezelschapsdieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Nederland worden ongeveer 20 miljoen dieren uit liefhebberij gehouden. Tot deze gezelschapsdieren 

worden onder andere honden, katten, cavia’s, konijnen, vogels, reptielen, amfibieën en vissen gerekend, 

maar ook hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren zoals schapen, geiten, paarden en kippen. In veel 

gevallen krijgen deze dieren een goede en liefdevolle verzorging en worden ze als gezinslid gezien. 

 

Helaas komt het ook vaak voor dat gezelschapsdieren in een impuls in huis worden gehaald, zonder dat 

de eigenaren beseffen welke  zorg dieren nodig hebben en wat de kosten kunnen zijn voor onder andere 

de dagelijkse verzorging en medische zorg. Op een gegeven moment komen de eigenaren erachter dat 

het dier toch niet aan de wensen voldoet, de kosten voor verzorging en dierenarts te hoog zijn of vinden 

ze het volwassen dier niet meer zo leuk als toen het bijvoorbeeld een puppy was. Maar al te vaak 

gebeurt het dat dieren dan worden afgestaan aan een asiel of worden gedumpt. Ook worden er dieren in 

beslag genomen omdat de eigenaar er niet goed voor zorgt en het dier verwaarloost of mishandelt. Deze 

dieren komen dan in de opvang of een asiel terecht, waar zij worden verzorgd tot er een nieuwe 

eigenaar wordt gevonden.  

4.1 Wetgeving 

Regels met betrekking tot gezelschapsdieren zijn vastgesteld in de Wet dieren. In het Besluit houders 

van dieren zijn algemene regels opgenomen over het houden en de verzorging van dieren. In het Besluit 

gezelschapsdieren zijn specifieke regels opgenomen over het bedrijfsmatig houden, fokken en 

verhandelen of verkopen van gezelschapsdieren. Zo mogen gezelschapsdieren bijvoorbeeld niet 

verkocht worden aan kinderen onder de 16 jaar en worden er regels gesteld over het maximaal aantal 

nestjes dat een dier mag krijgen. Beide besluiten zullen naar verwachting medio 2014 in werking treden.  

 

In de Wet dieren is een chipplicht voor honden opgenomen. Vanaf 1 april 2013 moeten alle pups binnen 

7 weken na de geboorte verplicht gechipt en geregistreerd worden. De chipplicht draagt bij aan het 

tegengaan van illegale handel en fokkerij van honden en het opsporen van eigenaren in het geval van 

gevonden of gedumpte honden. 

 

Ook is er binnen de Wet Dieren een ‘positieflijst’ opgesteld voor zoogdieren. Dit is een limitatieve lijst van 

zoogdieren die als huisdier gehouden mogen worden. Het bezit van zoogdiersoorten die niet op de lijst 

staan, wordt daarmee verboden. Ook is er een aantal zoogdieren dat alleen onder (nog nader te 

bepalen) voorwaarden gehouden mag worden. Er zal een overgangsregelingen komen, zodat de huidige 

eigenaar van een zoogdier dat niet op de positieflijst staat, dit dier mag houden tot het overlijdt. Op 
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termijn zullen er ook positieflijsten komen voor bijvoorbeeld reptielen en amfibieën, vogels en vissen. De 

komst van de positieflijst is een langgekoesterde wens van de Dierenbescherming, waar zij zich ook bij 

de totstandkoming van de Wet dieren sterk voor heeft gemaakt. De positieflijst zal naar verwachting 

medio 2014 in werking treden.  

4.2 Honden en katten 

In Nederland leven ongeveer 3,6 miljoen katten en bijna 2 miljoen honden
6
. Het is belangrijk dat 

eigenaren en hun hond of kat prettig kunnen samenleven met andere inwoners. Om het welzijn van de 

dieren te bevorderen en overlast te beperken, is het van belang dat de gemeente zaken zoals 

dierenopvang en hondenbeleid goed regelt. De Dierenbescherming helpt hier graag bij en komt daarom 

met een aantal aandachtspunten en aanbevelingen.  

 

Veel honden en katten hebben een goed thuis, waar zij de verzorging en aandacht krijgen die zij nodig 

hebben. Jaarlijks komen echter ook ruim 25.000 honden en 50.000 katten in asielen of opvangcentra 

terecht omdat zij zijn verdwaald, zijn gaan zwerven, worden afgestaan of zijn gevonden na dumping. Het 

asiel gaat in eerste instantie op zoek naar de eigenaar van deze dieren. Wanneer de eigenaar niet wordt 

gevonden of het dier niet meer wil verzorgen, wordt er een nieuwe eigenaar gezocht. Van alle honden 

gaat uiteindelijk 72 procent terug naar de eigenaar. Bij katten slechts 13 procent. Het grote verschil in 

percentages komt waarschijnlijk doordat veel meer honden dan katten zijn voorzien van een identificatie 

in de vorm van een chip, waardoor de eigenaar kan worden gevonden. Dit maakt meteen het belang van 

een chip duidelijk.  

4.2.1 Chippen  

Sinds 1 april 2013 is het chippen van honden in Nederland verplicht met als doel eigenaren te kunnen 

opsporen, meer honden te herenigen met hun eigenaar en malafide hondenhandel te voorkomen. De 

Dierenbescherming pleit ervoor het chippen van katten ook verplicht te stellen om de problemen met 

zwerfkatten en verwilderde katten (zie paragraaf 8.2.4) aan te pakken en overvolle asielen te 

voorkomen. Helaas wil het ministerie van Economische Zaken het chippen van katten (nog) niet 

verplichten.  

Gemeentes kunnen nu al wel een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van de problemen met 

zwerfkatten en verwilderde katten, door burgers voor te lichten over het belang van chippen en erop aan 

te dringen dat burgers hun kat laten chippen.  

Elk jaar worden door verschillende dierenorganisaties, dierenartsen en dierenspeciaalzaken chipacties 

georganiseerd. De gemeente kan een nuttige bijdrage leveren door deze acties te faciliteren, eventueel 

te financieren en mensen te attenderen op de acties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling 8: De gemeente informeert burgers over het belang van chippen van katten en ondersteunt 

en faciliteert chipacties voor katten. 

                                                           
6
 Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren, 2013. 

Chipacties 

Vele dierenartspraktijken, dierenspeciaalzaken, dierenpensions en dierenasielen ondersteunen elk 

jaar weer de Chipmaand, bijvoorbeeld door het organiseren van allerlei acties in juni. Onder ‘Juni 

Chipmaand en Chipacties’ kunt u opzoeken welke acties er bij u in de buurt gehouden worden. 

 

Bron: www.chipjedier.nl  

 

http://www.chipjedier.nl/
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4.2.2 Hondenbeleid 

In de Nederlandse samenleving hebben honden een belangrijke rol als gezinslid, hulphond of 

bijvoorbeeld politiehond. Het ontwikkelen van gemeentelijk beleid ten aanzien van honden is 

onontkoombaar, gezien het feit dat er in Nederland bijna 1,8 miljoen honden leven. Mensen gaan met 

honden naar buiten om ze hun behoeften te 

laten doen en ze te laten rennen en spelen. 

Het is belangrijk dat hondeneigenaren en hun 

medeburgers zonder ergernissen kunnen 

samenleven en dat honden hun 

soortspecifieke gedrag ook in de openbare 

ruimte kunnen vertonen. Hondeneigenaren 

zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun 

hond en het voorkomen van overlast voor 

medeburgers. Dit kan onder andere 

betekenen dat hondeneigenaren ervoor 

moeten zorgen dat hun hond zijn behoefte 

doet op daarvoor aangewezen plekken of dat 

zij hondenpoep opruimen. In veel gemeenten 

geldt een algehele opruimplicht voor 

hondenpoep. Voor  honden en hun eigenaren 

is het belangrijk dat er genoeg plekken zijn 

waar honden hun behoeften kunnen doen en 

hun energie kwijt kunnen raken. Dit kan in 

losloopgebieden, die in veel gemeenten 

aanwezig zijn. Wanneer eigenaren overlast van hun hond voorkomen, zal er onder medeburgers meer 

draagvlak zijn voor dit soort gebieden. In het hondenbeleid kan de gemeente verder regels opnemen 

over onder andere de omgang met bijtincidenten of agressieve honden.  

 

Een goed hondenbeleid resulteert in minder overlast en de aanwezigheid van goede voorzieningen voor 

honden, waarbij het welzijn van de honden centraal staat. Voorlichting aan hondeneigenaren en overige 

burgers heeft een belangrijke plaats in het beleid, omdat het kan zorgen voor een 

mentaliteitsverandering, een hoger acceptatieniveau voor honden en meer wederzijds begrip. Bij 

voorkeur plaatst de gemeente informatie over het hondenbeleid goed zichtbaar op haar website en is 

duidelijk aangegeven waar in de gemeente zich uitlaatstroken, losloopgebieden en speelweides 

bevinden.  

 
  

Officiële presentatie van de hondenfolder in Ridderkerk.  

Foto: gemeente Ridderkerk. 

Bron: www.haarlemmermeer.nl 
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De Dierenbescherming kan helpen bij het opstellen van hondenbeleid. Zo werd in de gemeente 

Ridderkerk in samenwerking met Dierenbescherming Rijnmond een hondenfolder opgesteld en heeft 

Dierenbescherming Amsterdam een specifieke hondenlobby in het leven geroepen om 

overeenstemming tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters te creëren en verantwoord 

hondenbezit te stimuleren
7
.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling 9: De gemeente stelt hondenbeleid op, dat betrekking heeft op onder andere voorzieningen 

voor honden en bijtincidenten. Bij het opstellen van het beleid staat het welzijn van de hond centraal. 

 

Hondenbelasting 

Op basis van artikel 226 van de Gemeentewet hebben gemeenten het recht om hondenbelasting te 

heffen. In een aantal gemeenten is discussie ontstaan over het heffen van hondenbelasting, omdat men 

vond dat hondenbezitters gediscrimineerd worden door het heffen van de belasting. In januari 2013 deed 

het gerechtshof in Den Bosch de uitspraak dat gemeenten geen onderscheid mogen maken tussen 

inwoners met en zonder hond en daarom alleen hondenbelasting mogen heffen, als die ook gebruikt 

wordt voor hondenbeleid binnen de gemeente. Wanneer de hondenbelasting ten goede komt aan de 

algemene middelen, zou dit discriminatie zijn van hondenbezitters. De gemeente Sittard-Geleen stapte 

daarop naar de Hoge Raad, die in oktober 2013 concludeerde dat gemeenten gewoon hondenbelasting 

mogen heffen, ook als die terecht komt bij de algemene middelen. Het blijft dus zo dat hondenbelasting 

geen doelbelasting is en niet besteed hoeft te worden aan zaken die met honden te maken hebben. In 

andere landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje is de hondenbelasting wel afgeschaft.  

 

  

                                                           
7
 Dierenbescherming Amsterdam, http://amsterdam.dierenbescherming.nl/hondenlobbyamsterdam  

Hoge Raad: Hondenbelasting is legitiem 

Gemeenten mogen hondenbelasting heffen van de Hoge Raad. Het is geen discriminatie dat 

gemeenten geld ophalen bij hondenbezitters terwijl ze niet datzelfde doen bij mensen die geen 

hond hebben. Het kost de gemeente immers geld om de openbare weg en plaatsen voor honden 

schoon te maken, meent de Hoge Raad. 

 

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl, 18 oktober 2013 

Folder voor baasjes van 3.000 honden in Ridderkerk 

Vanaf komende woensdag wordt huis-aan-huis de folder ‘Honden in Ridderkerk’ verspreid. Het is 

een gezamenlijke uitgave van de gemeente en de Dierenbescherming. Maandag werd de folder 

officieel gepresenteerd, in het bijzijn van wethouder Arie den Ouden, Peter Boertje van de 

Dierenbescherming en hondentrainster Eveliene Bax met haar hond Skunk.  

De folder vertelt onder meer hoe het hondenbeleid in Ridderkerk er uit ziet, waar de 25 

losloopgebieden voor de ongeveer 3000 Ridderkerkse honden zich bevinden en welke spelregels 

er zijn om overlast te voorkomen. 

 

Bron: www.dichtbij.nl, 11 november 2013 

 

http://amsterdam.dierenbescherming.nl/hondenlobbyamsterdam
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Ondanks dat de hondenbelasting geen doelbelasting is, kan de gemeente ervoor kiezen de inkomsten 

uit hondenbelasting (ook) te besteden aan voorzieningen voor honden of de praktische uitwerking van 

hondenbeleid. Dit is ook wat de Dierenbescherming bepleit. Voorbeelden van voorzieningen die de 

gemeente kan creëren zijn uitlaatplaatsen, losloopgebieden, speelweides, en afvalbakken.   

Een alternatief is dat de gemeente geen hondenbelasting heft, maar iets terugvraagt van 

hondeneigenaren. Bijvoorbeeld dat zij altijd hondenpoep opruimen en zo zelf de verantwoordelijkheid 

nemen en bijdragen aan het schoonhouden van de openbare ruimte. De gemeente Ridderkerk heeft een 

dergelijk beleid.  

 

De Gemeentewet noemt geen vrijstellingen voor de hondenbelasting. Gemeenten kunnen wel zelf 

vrijstellingen invoeren voor bepaalde groepen. De Dierenbescherming vindt dat deze vrijstellingen zeker 

moeten gelden voor honden die in een asiel verblijven. 

 

Agressieve honden 

Helaas heeft elke gemeente ook weleens te maken met bijtincidenten veroorzaakt door honden.  

De oorzaak van bijtincidenten is meestal een slechte opvoeding. Daarbij speelt de genetische aanleg 

van de hond een cruciale rol, in combinatie met inprenting en socialisatie. Inprenting (de eerste 

kennismaking met de mens) vindt vlak na de geboorte plaats. De socialisatie, het leren van 

maatschappelijke spelregels, volgt na acht à negen weken. 

Met bijtincidenten moet zorgvuldig worden omgegaan. Zowel het slachtoffer, de hond als zijn eigenaar 

zijn hierbij gebaat. Om adequaat om te gaan met bijtincidenten is het goed als de gemeente ook beleid 

opstelt ten aanzien van bijtincidenten in de vorm van een protocol. In dit protocol kan staan wat 

hondeneigenaren en slachtoffers kunnen doen na een bijtincident. Zo kan een slachtoffer aangifte doen. 

De gemeente kan vervolgens bepalen wat er met de hond gebeurt en bijvoorbeeld een aanlijn- en 

muilkorfgebod opleggen, de hond laten testen op agressie, de eigenaar adviseren of verplichten een 

cursus te volgen met de hond of de hond in beslag nemen. De Dierenbescherming pleit ervoor dat 

honden na een aangifte bij voorkeur niet direct in beslag worden genomen, maar dat andere 

oplossingen, zoals een aanlijn- en muilkorfgebod of het volgen van een cursus, eerst worden bekeken. 

Wanneer er sprake is van een (vermoedelijk) agressief dier, kan een onafhankelijke gedragstest worden 

gebruikt om vast te stellen of een hond op straat gevaar oplevert. 

 

Om het aantal bijtincidenten terug te dringen en te voorkomen, pleit de Dierenbescherming voor een 

verantwoord preventiebeleid, waar goede voorlichting, gehoorzaamheidscursussen en goed fokbeleid 

onderdeel van uitmaken. De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen door informatie te 

verstrekken over het houden van honden en het onder de aandacht brengen en stimuleren van het 

volgen van gehoorzaamheidscursussen.  

4.3 Kleine huisdieren 

In Nederland worden naast honden en katten ongeveer 600.000 kleine knaagdieren en evenzoveel 

konijnen als huisdier gehouden. Ook telt Nederland helaas steeds meer exotische huisdieren. De handel 

in deze dieren is omvangrijk. Bij tropische vissen ligt het importaantal rond de 40 miljoen per jaar. Het 

aantal reptielen en amfibieën ligt rond de 130.000 per jaar, waarvan circa 100.000 schildpadden.  

 

Zo gemakkelijk als de aanschaf van exotische dieren is, zo problematisch is vaak hun verzorging. Over 

de dieren is vaak weinig bekend en ook ontbreekt de informatie die nodig is om ze goed te verzorgen. 

Bovendien leven de dieren hier in een ander (kouder) klimaat dan in de natuur het geval zou zijn, vaak 

met een gebrek aan leefruimte. Veel exotische dieren overleven mede daardoor de Nederlandse 

huiskamer niet. De dieren die het wel overleven, krijgen het alsnog zwaar te verduren. Zo kunnen 
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papegaaien vereenzamen en zichzelf kaal pikken van de stress en hebben schildpadden vaak ernstig te 

lijden onder een chronisch gebrek aan ruimte. Dit leidt er toe dat ook deze dieren uiteindelijk door hun 

eigenaren worden afgestaan of worden gedumpt en op straat of in sloten worden gevonden.  

 

Voor kleine huisdieren en exoten bestaat gespecialiseerde opvang. In sommige gemeenten verzorgen 

de opvangcentra voor honden en katten ook de opvang van andere dieren zoals schildpadden, konijnen 

of knaagdieren. Daarnaast zijn er specifieke opvangcentra voor groepen dieren zoals knaagdieren, 

konijnen en exoten. Deze opvangcentra zijn vaak in particuliere handen. Geld van de overheid krijgen zij 

niet. Ze moeten het doen met donaties van sympathisanten en donateurs. Het werk in de centra wordt 

goeddeels gedaan door vrijwilligers. De Dierenbescherming ondersteunt het werk van diverse 

opvangcentra, onder meer met financiële bijdragen. Gemeenten zouden dit ook moeten doen in het 

kader van hun wettelijke taak. 

4.4 Opvang 

Doordat veel gezelschapsdieren in een impuls in huis worden gehaald, specifieke kennis over verzorging 

en aard van het dier ontbreekt en kosten voor de zorg hoger op kunnen lopen dan gedacht, hebben 

asielen en opvangcentra jaarlijks te maken met vele dieren in de opvang. Opvangcentra zitten vooral in 

de zomermaanden bijna helemaal vol. De opvang van zwervend aangetroffen dieren behoort tot de 

wettelijke taken van gemeenten en daarom zou 

de gemeente de kosten voor opvang en 

benodigde zorg moeten vergoeden. Veel 

gemeenten doen dit echter nog niet of te 

weinig, met als resultaat dat asielen en 

opvangcentra kampen met financiële 

problemen. De Dierenbescherming pleit ervoor 

dat gemeenten hun wettelijke taak met 

betrekking tot dierenopvang serieus nemen en 

afspraken maken met lokale afdelingen van de 

Dierenbescherming en asielen over de opvang 

van zwervend aangetroffen dieren.  

Een zwervend aangetroffen kat kan ook een 

verwilderde kat zijn. In dat geval wordt door de Dierenbescherming binnen de bebouwde kom de TNR-

methode (TNR staat voor Trap, Neuter and Return) toegepast en wordt de kat na castratie of sterilisatie 

weer teruggeplaatst in de natuur. Het is wenselijk dat de gemeente de kosten voor castratie of sterilisatie 

bekostigt of een algemene bijdrage levert aan een TNR-project van de Dierenbescherming. In paragraaf 

8.2.4 wordt nader ingegaan op verwilderde katten en de TNR-methode.  

 

In de praktijk beschikt een gemeente niet zelf over opvangmogelijkheden. Daarom sluit zij meestal een 

contract af met asielen of opvangcentrum (bijvoorbeeld van de Dierenbescherming). Het asiel neemt de 

opvang van het gevonden dier op zich en de gemeente betaalt hiervoor een kostendekkende vergoeding 

voor de uitgevoerde dienst. Het asiel probeert de eigenaar van gevonden dieren te achterhalen, dan wel 

een nieuwe eigenaar te vinden. Meer informatie over opvang van dieren en de rol van de gemeente is te 

vinden in hoofdstuk 3 van deze nota. 

Behalve met financiële vergoedingen, kan de gemeente ook op andere manieren dierenopvangcentra 

steunen, bijvoorbeeld door een locatie ter beschikking te stellen. In sommige gemeenten is de 

huisvesting van het asiel zodanig dat renovatie noodzakelijk is. Aangezien een goed opvangadres ook in 

het belang van de gemeente is, is het wenselijk dat de gemeente in de renovatiekosten bijdraagt. 
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Om ervoor te zorgen dat vermiste dieren snel bij hun eigenaar terugkomen, is het belangrijk dat 

eigenaren weten wat zij moeten doen wanneer hun dier vermist is. De gemeente kan hier een rol in 

spelen door op haar website en in de gemeentegids informatie te geven hierover en het nummer van het 

lokale dierenopvangcentrum te vermelden.  

 

Aanbeveling 10: De gemeente maakt afspraken met opvangcentra over een locatie of een eventuele 

bijdrage voor renovatiekosten. 

 

Aanbeveling 11: De gemeente geeft in haar gemeentegids en op haar website tips over hoe te handelen 

bij een weggelopen huisdier en plaatst daarbij het telefoonnummer van de plaatselijke afdeling van de 

Dierenbescherming of andere meldpunten voor vermiste huisdieren. 

 

Ouderen en huisdieren 

Dieren kunnen ook in de opvang terecht komen omdat hun eigenaar oud is en bijvoorbeeld naar een 

verzorgingstehuis moet. Dit is een erg nare situatie voor zowel eigenaar als dier. Dieren kunnen een 

positief effect hebben op de gezondheid van mensen en bijdragen aan het welzijn van ouderen. Door 

een dier hebben mensen sociale contacten en een hond kan voor lichaamsbeweging zorgen.  

Het is onwenselijk dat een ouder persoon afstand moet doen van een huisdier wegens opname in een 

verzorgingstehuis. Gelukkig zijn er door de inzet van de Landelijke Stichting Ouderen en Huisdieren 

verschillende woonzorg- en verpleegcentra waar ouderen met hun huisdier welkom zijn.  

 

Om te voorkomen dat dieren in een asiel terechtkomen omdat hun eigenaar naar een verpleeg- of 

verzorgingstehuis moet, kan de gemeente een rol spelen bij uitbreiding van het aantal woonzorg- en 

verpleeghuizen, waar ouderen welkom zijn samen met hun dier. De gemeente kan inventariseren waar 

in de gemeente dit mogelijk is en bemiddelen tussen ouderen en directies van verzorgingstehuizen en 

ervoor zorgen dat een dier wordt toegestaan. Verder kan de gemeente informatie verstrekken aan 

bewoners over de mogelijke adressen waar ouderen samen met hun huisdier terecht kunnen.  

 

Aanbeveling 12: De gemeente speelt een rol bij de uitbreiding van het aantal woonzorg- en 

verpleeghuizen waar ouderen met hun huisdier welkom zijn of bemiddelt tussen ouderen met een 

huisdier en directies van woonzorg- en verpleeghuizen.  
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4.5 Hobbydieren 

Hobbydieren zijn landbouwdieren die als hobby in kleine aantallen worden gehouden, zonder 

winstoogmerk. Schapen, geiten, paarden, runderen, varkens en kippen die in beperkte aantallen worden 

gehouden, behoren allemaal tot hobbydieren
8
. Nederland telt zeer veel particulieren, schattingen lopen 

uiteen van vijftig- tot honderdduizend, die voor hun plezier landbouwdieren houden. Het houden van 

deze dieren als hobbydieren is over het algemeen aan meer regels gebonden, dan het houden van een 

hond of een kat. Zij vallen namelijk onder de regels waar ook de commercieel gehouden 

landbouwhuisdieren onder vallen. Ook zij kunnen bijvoorbeeld dezelfde zeer besmettelijke dierziekten 

oplopen, zoals varkenspest, mond- en klauwzeer of vogelgriep. 

 

Iemand die een hobbydier houdt, is verantwoordelijk voor de gezondheid van het dier en moet bij het 

vermoeden van een ziekte een dierenarts inschakelen. Die kan constateren of het dier ziek is en zo ja, of 

het om een ziekte gaat die moet worden gemeld bij het ministerie van Economische Zaken. Ook weet de 

dierenarts hoe de ziekte moet worden gemeld en kan hij de eigenaar van het dier vertellen wat er verder 

moet gebeuren.  

 

Een weide met soortgenoten is meestal de beste plek voor hobbydieren, zowel uit het oogpunt van 

dierenwelzijn als diergezondheid. De meeste hobbydieren zijn kuddedieren en zij moeten in ieder geval 

met minimaal één soortgenoot worden gehouden. Een weide alleen biedt onder bepaalde 

weersomstandigheden echter niet alle voorzieningen voor een dier. Wanneer er hevige regenval 

plaatsvindt of het erg warm is en de zon de hele dag op het weiland staat, kunnen dieren veel last 

hebben van de weersinvloeden. Het is daarom noodzakelijk dat hobbydieren ook een schuilmogelijkheid 

hebben. 

 

Aanbeveling 13: De gemeente geeft op haar website voorlichting over het diervriendelijk houden van 

hobbydieren en regelgeving met betrekking tot hobbydieren.  

4.5.1 Schuilstallen 

Veel gemeenten hebben een dilemma ten aanzien van het toestaan van schuilstallen. Gemeenten willen 

aan de ene kant verrommeling van het buitengebied voorkomen, maar zien aan de andere kant ook dat 

de bouw van schuilstallen belangrijk is voor het welzijn van hobbydieren.  

Wanneer een gemeente voor een algeheel verbod op schuilstallen kiest, blijft het buitengebied vrij van 

bebouwing. Dit betekent echter dat in het kader van dierenwelzijn het houden van hobbydieren niet meer 

mogelijk is, tenzij de dieren worden gehouden in de directe omgeving van woningen in het buitengebied. 

Hobbydieren zullen daarmee deels uit het buitengebied verdwijnen en weilandjes zullen leeg komen te 

staan en braak komen te liggen. Als er toch hobbydieren worden gehouden zonder schuilstal, komt het 

dierenwelzijn in het geding en kan niet worden voldaan aan geldende wetgeving voor dierenwelzijn.  

Wanneer vergunningen voor schuilstallen onbeperkt worden afgegeven, is er een groot risico op 

verrommeling van het buitengebied.  

 

De Dierenbescherming pleit voor een compromis door het opstellen van een diervriendelijk beleid ten 

aanzien van het verlenen van vergunningen voor schuilstallen en tegelijkertijd in het beleid rekening te 

houden met ruimtelijke ordening. Het moet mogelijk zijn hobbydieren te houden in het buitengebied, 

enerzijds om de behoefte hiernaar te faciliteren, anderzijds omdat dieren in de wei bijdragen aan het 

karakter van het buitengebied en op een natuurlijke manier de weilanden onderhouden.  

  

                                                           
8
 www.rijksoverheid.nl  

http://www.rijksoverheid.nl/
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In het kader van dierenwelzijn  moet het ook 

mogelijk zijn de hobbydieren adequate 

huisvesting te bieden in het buitengebied. 

Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen 

kunnen er eisen worden gesteld aan 

omvang en het materiaal waarvan de 

schuilstallen worden gemaakt. Ook kunnen 

eisen worden gesteld ten aanzien van 

beplanting rond de stallen. De gemeente 

kan in bijvoorbeeld een beleidsnotitie regels 

opstellen die ervoor zorgen dat schuilstallen 

zijn toegestaan voor het houden van 

hobbydieren, mits zij aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. De gemeente 

Wijchen in Gelderland heeft een dergelijke beleidsnotitie over schuilstallen
9
.  

 

De Dierenbescherming heeft samen met het kennisnetwerk voor hobbydierhouders, Levende Have, en 

de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) de folder ‘Schuilstallen in het 

buitengebied’ opgesteld. Deze folder kan gemeenten helpen bij het vaststellen van beleid ten aanzien 

van schuilstallen. De lokale afdelingen van de Dierenbescherming kunnen ook helpen bij het opstellen 

van goed beleid.  

 

Aanbeveling 14: De gemeente stelt een diervriendelijk beleid op ten aanzien van het verlenen van 

vergunningen voor schuilstallen voor hobbydieren. 

4.5.2 Kinderboerderijen  

In Nederland zijn ongeveer 500 kinderboerderijen, met een gemiddeld aantal bezoekers van ruim 25 

miljoen per jaar
10

. Ze hebben een recreatieve en educatieve functie en brengen hun bezoekers in 

aanraking met gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren, de natuur, hun omgeving en elkaar. 

 

Op kinderboerderijen, stadsboerderijen of hertenkampen kunnen zich gemakkelijk 

dierenwelzijnsproblemen voordoen, die voornamelijk ontstaan doordat de belangen van het dier 

ondergeschikt worden aan die van de mens. Het gaat hierbij om tekortkomingen in  

de geschiktheid van soort of het individu, sociale situatie van het dier, huisvesting, verzorging, toezicht, 

hygiëne en fokbeleid.  

 

De Dierenbescherming accepteert de aanwezigheid van kinderboerderijen, stadsboerderijen en 

hertenkampen. Het in contact brengen van kinderen en volwassenen met dieren is belangrijk voor het 

leren omgaan met en het denken over dieren. Hierbij is het heel belangrijk dat de gezondheid, het 

welzijn en de integriteit van het dier niet worden aangetast. 

 

Niet iedere diersoort is geschikt om op een kinderboerderij te houden. Exoten en wilde (niet 

gedomesticeerde) dieren zijn niet geschikt. De Dierenbescherming vindt dat alleen de bekende, veel 

voorkomende gezelschaps- en hobbydieren, zoals katten, cavia’s, konijnen, paarden, pony’s, varkens, 

kippen, eenden en ganzen op kinderboerderijen mogen worden gehouden. De gehouden dieren moeten 

                                                           
9
 Gemeente Wijchen, 3 december 2008. Beleidsnotitie schuilstallen.  

10
 vSKBN, Brancheorganisatie voor kinderboerderijen, 2013. www.kinderboerderijen.nl 

http://www.kinderboerderijen.nl/
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een geschikt karakter hebben en gewend zijn aan het contact met mensen, anders levert dit te veel 

angst en stress op. Het is onacceptabel om door middel van fokkerij (selectie) of ingrepen de dieren 

geschikt te maken voor het gebruik op een kinderboerderij. 

 

De verzorging van de dieren moet in handen zijn van een gediplomeerd en vakbekwaam medewerker. 

Afspraken over de verzorging en omgang moeten schriftelijk in een protocol vastgelegd te worden. De 

medewerker moet ook toezicht houden op het contact tussen mensen en dieren. Door voldoende en 

goede voorlichting, begeleiding en toezicht, kan de omgang met de dieren op een diervriendelijke manier 

verlopen. 

 

Omdat er veel komt kijken bij het verantwoord runnen van een kinderboerderij, dient de gemeente het 

oprichten en beheren van een kinderboerderijen slechts onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Deze 

voorwaarden kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd in een overeenkomst. In 2010 heeft de 

Dierenbescherming samen met de Vereniging Medewerkers Kinderboerderijen (inmiddels opgegaan in 

de SKBN) een intentieverklaring ontwikkeld om dierenwelzijn op kinderboerderijen te waarborgen en 

verbeteren. In deze intentieverklaring zijn uitgangspunten geformuleerd over onder ander huisvesting, 

verzorging en fokbelang.  

 

Aanbeveling 15: De gemeente staat het oprichten en beheren van een kinder- of stadsboerderij of 

hertenkamp slechts onder bepaalde voorwaarden toe en ziet erop toe dat het welzijn, de gezondheid en 

integriteit van de dieren zijn gewaarborgd en maakt bij voorkeur gebruik van de intentieovereenkomst 

voor dierenwelzijn op kinderboerderijen.  
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5 Evenementen met dieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder evenementen met dieren verstaan we het gebruiken van dieren ter vermaak, zoals bij kunst, 

reclame, promotieactiviteiten, circussen, volksvermaak en tentoonstellingen. De Dierenbescherming is 

tegen het gebruik van dieren voor evenementen omdat het gebruik van dieren voor vermaak in strijd is 

met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier. Het geeft blijk van weinig respect en 

degradeert het dier tot spelobject. Deze vorm van misbruik geeft bovendien een slecht voorbeeld aan 

mensen (en dus ook aan kinderen) over hoe zij met dieren om moeten gaan. Een uitzondering kan 

gemaakt worden als het educatie voor mensen betreft, mits de integriteit, gezondheid en het welzijn van 

de dieren behouden blijven.  

 

Evenementen met dieren kunnen niet zomaar worden gehouden. De Wet dieren stelt beperkingen aan 

de mogelijkheden om dieren te gebruiken bij evenementen en wedstrijden. Zo is het verboden om dieren  

als prijs, beloning of gift uit te reiken (artikel 2.13), dierengevechten te organiseren (artikel 2.14) of  

bij een dier onnodig pijn of letsel te veroorzaken of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten (artikel 2.1).  

 

Op lokaal niveau hebben vrijwel alle gemeenten in hun APV de bepaling opgenomen dat het verboden is 

zonder vergunning een evenement te organiseren. De gemeente moet dus toestemming geven voor het 

organiseren van evenementen met dieren en kan een evenement met dieren verbieden met als motief 

de openbare orde en veiligheid. De Dierenbescherming pleit ervoor dat de gemeente bij het verlenen 

van vergunningen een voorkeursbeleid hanteert voor evenementen waar geen dieren bij betrokken zijn. 

De gemeente zou dit kunnen vastleggen in de APV of een aparte beleidsnota voor dierenwelzijn en kan 

dit doen door regels op te nemen over het aantal evenementen met dieren dat wordt toegestaan en de 

verhouding van evenementen met en zonder dieren.  
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5.1 Circussen 

Anno 2014 is het gebruik van (wilde) dieren in circussen omstreden. Dit blijkt ook uit het in 2012 

vastgestelde regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van PvdA en VVD, waarin een verbod op het gebruik van 

wilde dieren in circussen is aangekondigd. De plannen van de regering zijn begin 2014 nog niet 

uitgewerkt en het gebruik van (wilde) dieren in circussen komt nog veel voor.  

 

De Dierenbescherming is tegen het gebruik van gedomesticeerde en wilde dieren in circussen en is dan 

ook blij met het voorgenomen verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Het moeten uitvoeren 

van trucjes is nutteloos en respectloos voor het dier en staat op gespannen voet met de erkenning van 

de intrinsieke waarde van dieren. Gedomesticeerde, maar vooral wilde dieren, lijden onder de 

omstandigheden waarin ze in een circus gehouden worden. Tijdens optredens moeten de dieren 

routinematig kunstjes uitvoeren, die vaak haaks op hun soorteigen gedrag staan. Trainingsmethoden zijn 

in veel gevallen dieronvriendelijk en gaan gepaard met mishandeling (bijvoorbeeld het gebruik van de 

olifantenhaak). In deze gevallen is de relatie met de trainer gebaseerd op angst. Buiten de optredens en 

trainingen om zitten de dieren vaak in kleine verblijven en hebben ze geen of amper beschikking over 

een buitenverblijf. Sociaal levende dieren zijn in circussen gedoemd tot eenzame opsluiting en door 

huisvesting in een te krappe omgeving kunnen dieren hun normale gedragspatroon niet uitoefenen. 

Verveling, stereotiep gedrag, apathie en zelfverwonding zijn het gevolg. 

 

Doordat circussen steeds van plaats naar plaats trekken, krijgen de dieren vaak te maken met lange 

transporten. Tijdens deze transporten zitten ze gedurende lange tijd in kleine hokken, worden ze aan 

kettingen geketend en hebben ze niet de beschikking over goede drinkwatervoorzieningen. Bij aankomst 

moeten de dieren nog lange tijd in hun transportkooien blijven, omdat de tenten en verblijven moeten 

worden opgebouwd. Dit alles veroorzaakt veel stress bij de dieren. 

EREN 
De gemeente kan een circus met dieren alleen verbieden met als motief de openbare orde en veiligheid. 

Bijvoorbeeld omdat een circus niet beschikt over een noodplan in verband met ontsnapping, brand, 

wateroverlast of noodweer. Dierenwelzijn is op zichzelf geen weigeringsgrond voor het verlenen van een 

vergunning. Wat een gemeente wel kan doen, is een voorkeursbeleid hanteren voor circussen zonder 

(wilde) dieren door deze circussen actief uit te nodigen zodat er minder ruimte ontstaat voor circussen 

die wel (wilde) dieren gebruiken. Ook kan de gemeente regels stellen over het toegestane aantal 

circussen en de verhouding tussen circussen met en zonder (wilde) dieren. De gemeente kan er ook 

voor kiezen juist moderne circussen, vaak zonder (wilde) dieren te stimuleren om zo een bepaalde 

veelzijdigheid te creëren (mix van klassiek en modern). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling 16: De gemeente hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren. 

  

Gemeentelijk beleid circusdieren  

De gemeente Heemskerk ontwikkelde in 2009 een voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) 

dieren en wil graag naar de bevolking toe een voorbeeld stellen hoe respectvol met dieren moet 

worden omgegaan. Naast Amsterdam en andere gemeenten heeft ook de gemeente Groningen 

dit model met succes overgenomen. 

 

Bron: www.wildedierendetentuit.nl 
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5.2 Levende kerststallen 

In levende kerststallen worden levende dieren gebruikt die gehuurd worden bij bijvoorbeeld een 

dierenverhuurbedrijf. Vaak is er sprake van 

een provisorisch, zeer beperkt onderkomen 

en voldoen de kerststallen niet aan 

veiligheidsnormen, waaronder die voor 

brandveiligheid. Door de aanwezigheid van 

stro en hooi is het risico op brand groot met 

een gruwelijke afloop voor zowel mensen als 

dieren tot gevolg. Daarnaast kan door de 

tijdelijke huisvesting moeilijk worden voldaan 

aan de behoeften van de dieren in kwestie. 

De dieren kunnen zich bijvoorbeeld niet op 

natuurlijke wijze gedragen en raken gestrest 

door omstandigheden zoals muziek, veel 

mensen, drukte en lawaai.  

De Dierenbescherming pleit ervoor dat gemeenten kiezen voor alternatieve kerststallen zonder levende 

dieren. Wanneer de gemeente desondanks kiest voor een kerststal met levende dieren, moeten er 

strenge voorwaarden gelden voor de huisvesting en verzorging van de dieren en moet het dierenwelzijn 

zijn geborgd.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Overig vermaak met dieren 

Jaarlijks worden er tal van evenementen, zoals kermissen of braderieën, ‘opgeleukt’ met dieren. Dit met 

dierenwelzijnsproblemen en een hoop commotie tot gevolg. Voorbeelden hiervan zijn kamelen- en 

struisvogelraces. In het voorjaar van 2013 werd in het Gelderse plaatsje Ugchelen door de gemeente 

Apeldoorn een vergunning verleend voor een struisvogelrace met ernstige gevolgen voor het 

dierenwelzijn. Ook op de kermis worden vaak dieren puur voor menselijk vermaak gebruikt. Te denken 

valt aan ponyritjes voor kinderen. Bij huwelijken worden sierduiven losgelaten, die vaak hun weg niet 

terug vinden, onderweg gewond raken of totaal uitgeput ergens aankomen. 

Al deze vormen van vermaak met dieren hebben ernstige gevolgen voor het dierenwelzijn en 

vergunningen voor dit soort evenementen zouden niet verleend moeten worden.  

 

  

Levende kerststal verdwijnt uit stadhuis Den Haag 

In het Haagse stadhuis zal voortaan geen levende kerststal meer te vinden zijn. Nu ook de VVD 

heeft aangegeven te willen stoppen met de kersttraditie, is er in de gemeenteraad een meerderheid 

te vinden voor de afschaffing daarvan. 

 

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl, 19-02-2011 

Apeldoorn wil gesprekje met organisaties dierenspektakel 

Mensen die een wedstrijd met dieren organiseren in Apeldoorn, krijgen voortaan de uitnodiging 

voor een gesprekje met de wethouder dierenwelzijn. 

[…]  

Het gemeentebestuur gaat er niet per definitie vanuit dat er sprake is van dierenleed, aldus Van 

der Steen. “Maar we willen dat onderwerp wel bespreekbaar maken. Aangeven dat we er oog voor 

hebben.'' In Nijmegen zou een dergelijke aanpak al leiden tot minder omstreden evenementen. 

 

Bron: www.destentor.nl, 20 juli 2013. 
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Paardenmarkten 

Naast typen volksvermaak zoals hierboven beschreven, zijn er in Nederland steden en dorpen waar een 

of meerdere keren per jaar een paardenmarkt wordt gehouden. Meestal hebben de markten een 

folkloristisch karakter en zijn ze van geen enkele economische betekenis. De paarden staan vaak in een 

omgeving met veel lawaai, moeten lange dagen maken en zonder beweging en beschutting op een te 

harde ondergrond staan. Voorafgaand aan de markt hebben de paarden er vaak al een transport op 

zitten en ook als de markt ten einde is, volgt een transport in soms oude en slecht onderhouden trailers. 

Handel op of paardenmarkten en het daarmee gepaard gaande transport van dieren zijn een duidelijke 

bron van stress, angst en lijden en vormen daardoor een grote inbreuk op het welzijn van de dieren. De 

omgang van de kooplui en bezoekers met de dieren lijden tot enorme welzijnsnadelen. Als naast de 

paardenmarkt een luidruchtige kermis is gelokaliseerd, is dit vanuit dierenwelzijn bezien geen goede 

combinatie. Paarden hebben zeer gevoelige oren en het is voor deze dieren zeer onprettig de hele dag 

in de herrie te staan. Zeker als de aanvoerroute naar de markt via de kermis is gelegd. 

 

De Dierenbescherming is tegen paardenmarkten, omdat het welzijn van de paarden vaak in het geding 

is en het puur ter vermaak van mensen is. Zolang paardenmarkten in Nederland bestaan, moet er voor 

worden gezorgd dat het welzijn van de dieren zo goed mogelijk is. Om hierbij te helpen heeft de 

Dierenbescherming, samen met de Sectorraad Paarden (SRP), de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en drie marktorganisaties medio 2011 een protocol 

paardenmarkten opgesteld, met hierin richtlijnen voor het verbeteren van het welzijn van paarden op 

paardenmarkten. De gemeente kan dit protocol gebruiken om vergunningaanvragen te beoordelen op 

dierenwelzijn. De Dierenbescherming is, naast paardenmarkten, ook tegen veemarkten. Dieren op een 

veemarkt, waaronder koeien en schapen, hebben dezelfde welzijnsproblemen als de paarden op een 

paardenmarkt en de markten zijn niet meer van deze tijd.  

 

Aanbeveling 17: De gemeente staat evenementen met dieren, zoals struisvogelraces en 

paardenmarkten niet toe. 

 

Aanbeveling 18: Wanneer de gemeente toch een vergunning voor een paardenmarkt wil afgeven, doet 

zij dit volgens het protocol welzijn paardenmarkten.  

 

 

  



 

                                                           

 

 

Pagina 33 van 68 

 

6 Landbouwhuisdieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Wetgeving 

Regels over productiedieren zijn voor een groot deel afkomstig vanuit de Europese Unie. In Nederland 

zijn deze regels met name vastgelegd in de Wet dieren en de daaronder hangende AMvB’s, namelijk het 

Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen. In het Besluit houders van dieren zijn 

algemene regels opgenomen voor het houden van dieren, specifieke regels voor bepaalde diersoorten 

(runderen, varkens, kippen) en regels over doden van dieren. In het Besluit diergeneeskundigen zijn 

onder andere regels opgenomen over lichamelijke ingrepen die zijn toegestaan. De regels in het kader 

van de Wet dieren vervangen stapsgewijs de regels die eerder waren gesteld op grond van de 

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.  

6.2 Vee-industrie 

Nederland houdt meer dan 450 miljoen dieren per jaar, vissen in aquacultuur nog niet meegerekend. 

Landbouwhuisdieren zijn dieren die door mensen voor productiedoeleinden gehouden worden. Het gaat 

dan om vlees, vis, eieren, melk, wol of bont. Ruim 95 procent leeft in de vee-industrie (intensieve 

veehouderij). In deze bedrijfstak produceren zo veel mogelijk dieren zo veel mogelijk vlees, eieren, melk 

of bont, op een zo klein mogelijke oppervlakte, zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten. In de 

vee-industrie zijn dieren steeds verder doorgefokt op hoge productie. Ze worden heel klinisch, zeer dicht 

op elkaar gehouden op roostervloeren in een kale ruimte zonder afleiding en daglicht. De gezondheids- 

en gedragsproblemen die hierdoor ontstaan, worden gemaskeerd door antibiotica en andere medicaties 

en door het amputeren van lichaamsdelen zoals hoorns, staarten en het kappen van snavelpunten. Het 

is daarom niet vreemd dat er steeds meer stemmen opgaan om beperkende maatregelen te nemen ten 

aanzien van de vestiging en uitbreiding van dergelijke bedrijven. Deze beperkende maatregelen worden 

over het algemeen om milieutechnische redenen genomen, maar kunnen ook het dierenwelzijn ten 

goede komen. 

 

Al sinds vele jaren is er in Nederland sprake van een toenemende schaalvergroting en intensivering in 

de veehouderij en hierdoor ontstaan er steeds meer megastallen, waarin duizenden of 

honderdduizenden dieren op elkaar worden gehouden. Deze intensivering brengt problemen met zich 

mee op het gebied van milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. Doorgaan met concurreren op kostprijs 

is een neerwaartse spiraal die uiteindelijk alleen verliezers kent; de boer met zijn familiebedrijf wordt 

vervangen door fabrieksarbeiders en het dier wordt steeds meer een ding.  

 

Sinds de Q-koorts crisis, waarbij honderden mensen ziek zijn geworden en negen mensen zijn overleden 

door de bacterie Coxiella burnetii, uitgescheiden door geiten en schapen,  zijn er plannen om ook 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coxiella_burnetii
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volksgezondheid mee te wegen bij het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning aan een 

veehouderijbedrijf. Zo wordt gedacht over het stellen van een minimum afstand tussen een 

veehouderijbedrijf en de bebouwde kom van een dorp of stad.  

 

Verborgen vee-industrie 

Naast de algemene takken van veehouderij, zoals melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij, zijn er ook  

andere (minder bekende) takken. Daarin vinden we onder andere kalkoenen, vissen of eenden, waarvan 

de consument niet weet dat ze in kleine hokken, bakken en schuren gehouden worden. Vandaar de 

naam: 'verborgen vee-industrie'. Ook het grootste deel van het zogenaamde ‘wild’, zoals konijnen- en 

hertenvlees, komt uit de verborgen vee-industrie. In deze sector worden de dieren opgefokt onder 

dikwijls erbarmelijke omstandigheden. Adequate, specifiek op deze diersoorten toegesneden 

regelgeving ontbreekt helaas. 

6.2.1 Pelsdierhouderij 

Een bijzondere tak van de vee-industrie is de pelsdierhouderij. Vooral nertsen moeten hier hun hele 

leven slijten in een kleine kooi. De dieren vertonen duidelijk gestoord gedrag dat erg afwijkt van hun 

soortspecifieke gedrag. Het is ethisch niet aanvaardbaar om dieren zo te behandelen. Daar komt nog 

eens bij dat het gaat om bont, een luxeproduct waar voldoende alternatieven voor zijn. In Nederland is er 

per 1 april 2008 een definitief verbod op de vossen- en chinchillafokkerij van kracht. 

In december 2012 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer met een verbod op het fokken van 

nertsen in Nederland ingestemd. Deze laatste tak van de bontindustrie in Nederland verdwijnt voorgoed 

in 2024. Tot die tijd mogen de nertsenhouders niet uitbreiden en geen nieuwe nertsenfokkerijen starten. 

Mocht er in een gemeente toch een vergunning worden afgegeven voor start of uitbreiding van een 

nertsenfokkerij, dan kunnen mensen contact opnemen met Stichting Bont voor Dieren. Zij zal dan de 

gemeente aanspreken op het niet naleven van het nertsenfokverbod en zo nodig juridische stappen 

tegen de gemeente ondernemen. 

6.2.2 Stalbranden 

Regelmatig verschijnen er in de media berichten over stalbranden en aantallen dieren die daarbij 

omkomen. De kans dat een stal in brand vliegt is niet zo groot, maar heel vaak betekent een stalbrand 

een afschuwelijke dood voor de dieren in de stal. En met het steeds groter worden van stallen zijn bij 

een enkele brand steeds grotere aantallen dieren slachtoffer.  

 

In 2008 heeft de Dierenbescherming de noodklok geluid over stalbranden en is zij hierover in overleg 

getreden met boerenorganisatie LTO (Land- en tuinbouw organisatie) Nederland en de Rijksoverheid. 

Een aantal studenten van een hogeschool is daarop gevraagd om, met steun van de lectoren 

dierenwelzijn en personen van brandpreventie, de aard en omvang van stalbranden in kaart te 

brengen
11

. Vervolgens heeft de Dierenbescherming samen met LTO Nederland een Werkgroep 

Stalbranden ingesteld, met daarin vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, de verzekeraars en de 

brandweer. Deze werkgroep heeft een Actieplan Stalbranden 2012 – 2016 opgesteld. In het kader van 

dit actieplan verzorgen LTO en verzekeraars voorlichting aan veehouders, vindt onderzoek plaats naar 

zinvolle maatregelen om stalbranden te voorkomen en te bestrijden en wordt onder andere gekeken 

naar wat gemeenten op dit vlak kunnen doen. 

 

                                                           
11

 Rapport Brand in veestallen, Onderzoek naar de omvang, ernst, oorzaken, preventie- en 
bestrijdingsmogelijkheden van brand in rundvee-, varkens- en pluimveestallen”, afstudeeronderzoek door M. 
Looije, M. Smit, Van Hall Larenstein, september 2010. 
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Wageningen Universiteit heeft in 2012 onderzoek gedaan naar stalbranden. In dit onderzoek wordt 

geconcludeerd dat dieren in een stal niet zelfredzaam zijn en dat er zoveel mogelijk aan gedaan moet 

worden om stalbranden te voorkomen
12

. In het onderzoek van hogeschool Van Hall Larenstein  zijn de 

belangrijkste oorzaken van stalbranden in kaart gebracht
11

. Korstsluiting in elektrische installaties is de 

belangrijkste oorzaak. Daarnaast kunnen vonken, die vrijkomen bij lassen en slijpen, verhitte apparaten 

en andere apparatuur voor brand zorgen 

 

Veel stalbranden ontstaan dus door onwetendheid en onvoorzichtigheid. LTO Nederland en 

verzekeraars geven voorlichting aan veehouders over deze zaken. Verzekeraars verlangen ook steeds 

vaker dat de elektrische installatie in een stal regelmatig door een deskundige wordt gekeurd.  

 

Aanpassing Bouwbesluit 

Als er toch brand uitbreekt, is het zaak dat deze zo snel mogelijk gestopt wordt. Anno 2014 wordt in het 

landelijke Bouwbesluit een aparte paragraaf opgenomen over veestallen. Om te beginnen worden hierin 

een tweetal wettelijke voorschriften opgenomen, later volgen er wellicht nog meer. 

 

Allereerst wordt de belangrijkste oorzaak van stalbranden, kortsluiting, aangepakt. Voortaan moeten bij 

nieuw- en verbouw elektrische installaties als de stoppenkast en de verwarmingsketel achter een 60 

minuten brandwerende muur worden gezet. Zestig minuten moet genoeg zijn om de brand te ontdekken 

en te blussen. 

Als tweede wordt de belangrijkste oorzaak van de snelle verspreiding van brand in een stal aangepakt. 

Voortaan moeten bij nieuwbouw en bij verbouw zaken als plafonds en isolatiematerialen voldoen aan 

brandklasse B in plaats van brandklasse D. Dat wil zeggen dat ze onbrandbaar moeten zijn. Hierdoor 

kan een brand zich niet meer razendsnel via bijv. het plafond verspreiden. 

 

Naar verwachting zal de rijksoverheid in de nabije toekomst nog andere maatregelen gaan voorschrijven 

via het Bouwbesluit. Maar naar maatregelen als het aanbrengen van brandmelders in stallen, extra 

bluswater in de buurt van stallen en effectiviteit van brandcompartimenten wordt eerst nader onderzoek 

gedaan.  

6.2.3 Diervriendelijke consumptie 

De Dierenbescherming wil meer ruimte voor dierenwelzijn. De veehouderij zal zich daartoe moeten 

richten op het creëren van duurzamer vlees, eieren en zuivel met meerwaarde, waaronder een hoger 

dierenwelzijn met uitloop. Het merendeel van de in Nederland geproduceerde dierlijke producten wordt 

in Noordwest-Europa verkocht. Het bedrijfsleven is in staat de consumenten in dit gebied met 

voorlichting en marketing ervan te overtuigen dat zij wat meer moeten betalen voor een beter product, 

met een beter dierenwelzijn.  

 

De Dierenbescherming steunt niet alleen de biologische veehouderij. Met haar Beter Leven kenmerk op 

de verpakking steunt zij ook veehouderij tussen gangbaar en biologisch in, om stapsgewijs het 

dierenwelzijn te verhogen. Niet mega, maar minder en beter, is volgens de Dierenbescherming de weg 

naar een maatschappelijk aanvaardbare veehouderij met toekomst. 

 

Sinds de introductie van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming in 2007, is het aanbod van 

producten afkomstig van dieren die diervriendelijker gehouden worden enorm toegenomen.  

                                                           
12

 Wageningen Universiteit, Bokma-Bakker et al., 2012. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in 
veestallen; Knelpunten en verbetermogelijkheden.  
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Het Beter Leven kenmerk drukt het dierenwelzijnsniveau uit in drie sterren; hoe meer sterren, hoe beter. 

Producten met het Beter Leven kenmerk zijn te vinden in supermarkten, maar ook in de catering. Het 

Beter Leven kenmerk staat inmiddels op kip, varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees, konijn en eieren. 

 

Er is nog geen Beter Leven kenmerk voor zuivel. Wie zuivelproducten wil consumeren en daarbij op het 

dierenwelzijn wil letten, kan biologische zuivel kopen. Biologisch gehouden melkkoeien hebben 

bijvoorbeeld gegarandeerd weidegang gehad. Naast biologische zuivel is er nu ook de zogenaamde 

‘weidezuivel’. Dit komt van koeien die tijdens het weideseizoen van april tot november tenminste 120 

dagen, 6 uur per dag in de wei hebben gelopen. De Dierenbescherming is ook bezig met het Beter 

Leven kenmerk voor vissen. 

6.3 Rol van de gemeente 

Veehouders hebben een Omgevingsvergunning van het college van B&W nodig voor het oprichten en 

uitbreiden van het bedrijf. Het verlenen van een vergunning staat open voor inspraak en mag niet in strijd 

zijn met landelijke wetgeving, jurisprudentie en richtlijnen, zoals milieuwetgeving, stank- en stofnormen 

en geluidshinderregels. Ook provinciale en gemeentelijke regelgeving zijn van belang.  

 

Een provincie kan in een Structuur –of Omgevingsvisie en een provinciale Verordening Ruimte kaders 

voor het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid weergeven. Gemeenten moeten hiermee rekening 

houden in hun structuur- en bestemmingsplannen. Een gemeentelijk bestemmingsplan geeft uiteindelijk 

aan wat er in een bepaald gebied ruimtelijk mag gebeuren en is dus ook bepalend voor het wel of niet 

mogen oprichten en uitbreiden van veehouderijen. 

 

In de afgelopen jaren zijn door verschillende provincies vele tientallen gebieden genomineerd als LOG 

(Landbouw ontwikkelingsgebied), waar de vee-industrie de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Andere 

gebieden zijn juist aangewezen als extensiveringsgebied, waar de vee-industrie weggesaneerd moet 

worden, of verwevingsgebieden, waar natuur en recreatie met veehouderij verweven mag worden. Door 

protesten van bewoners en verzet van gemeenten is het ontwikkelen van LOG’s op veel plaatsen mislukt 

en komen genoemde provincies terug op dit beleid. Naar aanleiding van de groeiende protesten tegen 

de vee-industrie zijn diverse provincies bezig de nieuwvestiging en uitbreiding van veehouderijbedrijven 

in hun Omgevingsvisie en hun Verordening Ruimte aan banden te leggen.  

 

In de bestemmingsplannen van de gemeente kan worden opgenomen dat nieuwe vestiging van 

intensieve veehouderijen niet wordt toegestaan. Het omzetten van de bestemming ‘grondgebonden 

agrarisch bedrijf’ in de bestemming ‘niet-grondgebonden bedrijf’ of ‘agrarisch bedrijf’ kan eveneens 

worden geblokkeerd. Dit betekent dat de komst van alle vormen van intensieve veehouderijen wordt 

tegengehouden. Veel gemeenten hebben in hun bestemmingsplan voor het buitengebied de bepaling 

dat alleen ‘grondgebonden veehouderij’ is toegestaan. Deze bepaling sluit de vestiging uit van niet-

grondgebonden bedrijven, zoals intensieve varkens- en pluimveehouderij. De bepaling dat alleen 

grondgebonden veehouderij is toegestaan, sluit een melkveebedrijf waar koeien niet worden geweid 

maar het hele jaar op stal staan niet uit. Als een melkveehouder voldoende grond heeft voor het weiden 

van zijn koeien, maar ze niet weidt, kan het bedrijf toch als grondgeboden worden gezien. Het is daarom 

zaak dat de gemeente uitdrukkelijk in haar bestemmingsplan bepaalt dat het bedrijf de koeien gedurende 

het weideseizoen weidegang moet geven. 

 

Binnen hun verantwoordelijk voor het afgeven van een vergunning voor het bouwen van een stal, moet 

de gemeente de plannen ook toetsen op de brandveiligheid. De gemeente moet volgens het landelijk 

Bouwbesluit een aantal eisen aan de vergunning voor de bouw van een stal verbinden, zoals 
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vluchtdeuren en blusmiddelen voor mensen en de hiervoor genoemde 60 minuten brandwerende 

scheiding van elektrische installaties en verwarmingsketel, alsmede het gebruik van plafond- en 

wandbekleding van brandklasse B. Daarnaast kan een gemeente op grond van specifieke 

omstandigheden in en om de stal extra eisen stellen. Als er bijvoorbeeld geen bluswater in de buurt is, 

kan de gemeente het aanleggen van een bluswatervijver voorschrijven. En om als brandweer te weten 

hoe een stallencomplex in elkaar zit en wie te waarschuwen bij brand, kan het plaatsen van een 

informatiebord bij het complex voorgeschreven worden. 

 

In de praktijk toetsen gemeenten zelden op brandveiligheid. Ook het regelmatig, zo eens in de vijf à tien 

jaar, controleren of een stal nog steeds volgens de voorschriften is ingericht en gebruikt wordt, gebeurt in 

de meeste gemeenten zelden of nooit. 

 

Het is te hopen voor brandweerkorpsen dat ze nooit stalbranden meemaken, maar het is wel zaak dat ze 

zich hier op voorbereiden. Dit kan door aanvalsplannen voor stallen op te stellen. In deze plannen wordt 

beschreven hoe stallen in elkaar zitten en hoe de brandweer bij een brand te werk zal gaan. In het 

gemeentelijk veiligheidsplan kan de gemeente, naast scholen, verzorgingshuizen en warenhuizen ook 

prioriteit geven aan brandveiligheid bij veestallen. Zeker als het om een gemeente gaat met veel 

veehouderij. 

 

Aanbeveling 19: De gemeente voorkomt met behulp van haar bestemmingsplannen de vestiging of 

uitbreiding van vee-industrie binnen haar grenzen. 

 

Aanbeveling 20: De gemeente stimuleert vormen van diervriendelijkere veehouderij door zelf het goede 

voorbeeld te geven en alleen producten met het Beter Leven kenmerk of biologische producten te 

gebruiken en te zorgen voor de aanwezigheid van vegetarisch voedsel.  

 

Aanbeveling 21: De gemeente stelt extra eisen aan de brandveiligheid van stallen en controleert stallen 

regelmatig op brandveiligheid. Ook zorgt de gemeente ervoor dat de brandweer is voorbereid op het 

aanpakken van stalbranden door regelmatig te oefenen en een aanvalsplan voor stalbranden op te 

stellen.  
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7 Proefdieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In enkele gemeenten zijn proefdierfaciliteiten, waaronder hogescholen, universiteiten en 

onderzoekscentra, gevestigd en hierdoor hebben deze gemeenten ook proefdieren onder hun 

‘inwoners’. Het totaal aantal dierproeven in Nederland schommelt de laatste jaren rond de 600.000 per 

jaar. Daarnaast worden er nog eens evenveel dieren, die in voorraad worden gehouden, gedood, omdat 

zij bijvoorbeeld over zijn na een proef of gebruikt zijn voor het fokken van (genetisch gemodificeerde) 

proefdieren. De dieren die het meest als proefdier worden gebruikt zijn muizen en ratten. Daarnaast 

worde cavia’s, hamsters, konijnen, honden, katten, kippen, geiten, varkens, paarden, apen en vissen 

gebruikt in verschillende onderzoeken. Gegevens over het aantal dierproeven en daarin gebruikte dieren 

zijn te vinden in het rapport ‘Zo doende’, dat jaarlijks door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

wordt uitgegeven.  

7.1 Wetgeving 

Proefdieren vallen in Nederland onder de Wet op de dierproeven (Wod). Deze wet bestaat sinds 1977 en 

is in 1996 gewijzigd en in 2004 geëvalueerd. De Wod is in 2014 drastisch gewijzigd om te voldoen aan 

de herziene Europese Richtlijn dierproeven (Directive 2010/63/EU), die van kracht werd in 2010. Het 

ministerie van Economische Zaken (EZ) is hoofdverantwoordelijke voor het beleid rondom proefdieren. 

Het uitvoeren van dierproeven is in principe verboden, tenzij de instelling, die de proeven wil uitvoeren, 

over een instellingsvergunning beschikt en de onderzoekers een projectvergunning hebben gekregen 

van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In de Wod is beschreven aan welke eisen en 

voorwaarden de instellingen en onderzoekers moeten voldoen.  

 

De meeste dierproeven worden verricht in het kader van biomedisch onderzoek, namelijk het bestuderen 

van ziekten en het ontwikkelen van medicijnen en therapieën. Daarnaast wordt ongeveer een derde deel 

van de proeven uitgevoerd vanwege wettelijke eisen. Dit zijn bijna allemaal giftigheidtests, bijvoorbeeld 

van chemische stoffen, schoonmaakmiddelen, huishoudelijke producten, stoffen die gebruikt worden in 

de industrie, maar ook stoffen in geneesmiddelen en vaccins. Het testen van cosmetische producten is 

1996 verboden in Nederland en sinds 2013 ook in de rest van Europa.  

 

Voor bepaalde onderzoeken worden dieren uit het wild gevangen. Zij worden voor giftigheidtests 

gebruikt, bijvoorbeeld om de waterkwaliteit te testen. Andere worden gemerkt en weer teruggezet in hun 

leefomgeving om het gedrag van de diersoort of populatie of de grootte van het territorium te 

bestuderen. Het overgrote deel van de proefdieren wordt echter gebruikt binnen de laboratoria van 

universiteiten, farmaceutische bedrijven en scholen.  



 

                                                           

 

 

Pagina 40 van 68 

 

7.2 Ethiek  

Dierproeven roepen ethische vragen op, omdat de dieren mogelijk pijn, leed en stress wordt aangedaan 

en dus in hun gezondheid en welzijn worden aangetast. Ook de huisvesting van de dieren kan tot 

welzijnsproblemen leiden. Veel proefdieren zijn gehuisvest in kleine kooien die nauwelijks tegemoet 

komen aan hun soortspecifieke behoeften. Er wordt wel meer en meer gewerkt aan betere huisvesting 

en andere welzijnsverbeteringen. Binnen de proefdierwereld hanteert men het principe van de drie V’s: 

Vervanging, Vermindering en Verfijning. 

 

De Dierenbescherming vindt dat dierproeven uiteindelijk moeten verdwijnen, ook dierproeven voor 

geneesmiddelen. Dierproeven die een fundamenteel gezondheidsbelang dienen voor mens en dier, 

moeten stap voor stap worden afgebouwd volgens de drie V’s. Dierproeven ten bate van de cosmetische 

industrie, van huishoudelijke producten of van de oorlogsindustrie wijst de Dierenbescherming al zonder 

meer af, net zoals genetische manipulatie en kloneren van dieren. 

Genetische manipulatie en kloneren zijn in strijd met de erkenning van de intrinsieke waarde van het 

individuele dier. Er wordt zodanig aan het dier gesleuteld, dat het voor de onderzoeker een ‘menselijk' 

model wordt van een bepaalde ziekte of aandoening of een waardevolle stof gaat produceren. Maar ook 

puur uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid kunnen dieren worden gemanipuleerd. In de natuur zal het 

nooit mogelijk zijn om verschillende diersoorten met elkaar te combineren. Met genetische manipulatie 

tasten wetenschappers mogelijk de gezondheid en het welzijn van het dier aan, maar ook de uniekheid 

en de integriteit van de dieren. Dieren worden beschouwd als 'dingen' die naar de wens van de mens 

kunnen worden aangepast. Genetische manipulatie leidt tot een verdergaande beheersing en 

'vertechnologisering' van het dier.  

 

Veel mensen weten weinig over het gebruik van proefdieren en openbaarheid van gegevens binnen de 

proefdierwereld is gering. De Dierenbescherming is van mening dat openbaarheid van gegevens 

belangrijk is en beter moet, zowel voor de informatievoorziening naar burgers toe als voor onderzoekers 

zelf. Leren van elkaar kan immers zorgen voor vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven.  

7.3 Rol van de gemeente 

Op proefdiergebruik kan de gemeente weinig invloed uitoefenen, omdat de regelgeving uitdrukkelijk aan 

de rijksoverheid is toebedeeld. Wel heeft de gemeente te maken met het afgeven van 

bouwvergunningen voor proefdierfaciliteiten. De gemeente kan hierbij te maken krijgen met protesten 

van (lokale) belangengroeperingen die tegen de komst van een dergelijke faciliteit zijn. Het geplande 

Sciencepark in Venray is er door felle protesten uiteindelijk niet gekomen. Bij het proces van 

vergunningverlening voor dit soort faciliteiten zou de gemeente rekening kunnen houden met 

omwonenden en vooraf onderzoeken of er wel draagvlak is voor de plannen. Dit voorkomt protesten en 

ophef achteraf. Daarnaast kan de gemeente zelf aandacht besteden aan het gebruik van proefdiervrije 

producten zoals schoonmaakmiddelen en zeep.  

 

Aanbeveling 22: De gemeente besteed aandacht aan het gebruik van proefdiervrije producten, zoals 

schoonmaakmiddelen en zeep, in gemeentelijke ruimtes.  
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8 In het wild levende dieren: jacht, beheer en 

schadebestrijding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de wetgeving met betrekking tot in het wild levende dieren wordt onderscheid gemaakt tussen jacht 

enerzijds en beheer en schadebestrijding anderzijds. Daarom is in dit hoofdstuk ook voor dit onderscheid 

gekozen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk  ingegaan op hengelsport.  

 

Onder jacht verstaan we het najagen, opsporen, vangen en doden van dieren puur voor recreatie, 

ontspanning en vermaak en voor de consumptie van vlees of het gebruik van bijvoorbeeld huiden en 

geweien. Er wordt gesproken van beheerjacht wanneer men het heeft over populatiebeheer. Van 

sommige diersoorten wordt geoordeeld dat de populaties te groot zijn geworden en daardoor overlast 

(kunnen) veroorzaken. Er kan dan besloten worden om de populatie te verkleinen, ofwel te beheren. Bij 

sommige soorten is het de bedoeling de stand terug te brengen naar nul. Dit geldt voor de zogeheten 

‘exoten’, oftewel diersoorten die niet van oorsprong in Nederland voorkomen.  

 

Schadebestrijding vindt plaats om schade en overlast tegen te gaan en te voorkomen. Wanneer 

bijvoorbeeld ganzen veel schade veroorzaken aan landbouwgewassen, dan mogen er soms, indien er 

geen alternatieve oplossingen zijn, ganzen worden afgeschoten. Schadebestrijding wordt vaak 

uitgevoerd door jagers, die daarvoor in het bezit moeten zijn van een geldige jachtakte. Soorten die in 

aanmerking komen voor schadebestrijding staan op de landelijke of provinciale vrijstellingslijst. 

 

De bescherming van zowel inheemse (van oorsprong in Nederland voorkomende) als uitheemse 

planten- en diersoorten en regels met betrekking tot jacht, beheer en schadebestrijding zijn vastgelegd in 

de Flora- en faunawet. Regels met betrekking tot visserij, dus ook hengelen, zijn vastgelegd in de 

Visserijwet. Een aantal zeldzame vissoorten (zie Bijlage 1) valt echter onder de Flora- en faunawet. Op 

deze soorten mag niet worden gevist.  

  



 

                                                           

 

 

Pagina 42 van 68 

 

8.1 Jacht 

8.1.1 Wetgeving 

In de Flora- en faunawet worden zes diersoorten als vrij bejaagbaar aangemerkt. Dit zijn: haas, fazant, 

patrijs, wilde eend, konijn en houtduif. Op de patrijs mag feitelijk niet worden gejaagd, omdat die op de 

‘rode lijst’ staat van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd of speciaal gevaar lopen. Daarom is 

de jacht op de patrijs gesloten (i.e. er is geen jachtseizoen voor aangewezen). Op de vrij bejaagbare 

soorten mag alleen tijdens de openingstijden van de jacht worden gejaagd. Openingstijden zijn door het 

ministerie van Economische Zaken per diersoort vastgesteld. Buiten deze periodes geldt voor deze 

soorten, net als voor niet-wildsoorten, een regime van beheer en schadebestrijding.  

 

De wet geeft ook aan wie er mag jagen. Het ‘genot van de jacht’ is gekoppeld aan het bezit of gebruik 

van de grond, maar kan worden verhuurd aan anderen als bijvoorbeeld de eigenaar of de 

grondgebruiker niet zelf de wildstand wil beheren. Zolang een pachter of grondgebruiker toestemming 

verleent, kan de gemeente ‘het genot van de jacht’ op gemeentegronden verhuren. 

Wettelijk mag er niet gejaagd worden in beschermde natuurmonumenten, Wetlands en Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden. In een beschermde leefomgeving (zie hoofdstuk 9) is de jacht niet toegestaan, 

als die in strijd is met de voorschriften in het aanwijzingsbesluit. Ook gebieden met een planologische 

bescherming, zoals nationale landschappen of een toebedeelde functie ‘buitengebied' of ‘natuur', zijn 

niet geopend voor de jacht, wanneer dit blijkt uit de voorschriften in het bestemmingsplan. 

8.1.2 Visie Dierenbescherming 

De Dierenbescherming is tegen jacht. In het wild levende dieren in Nederland hebben te maken met veel 

menselijke verstoring. Hun leefomgeving is sterk teruggedrongen door intensieve landbouw, steden en 

infrastructuur. Ook gebieden met een natuurbestemming, zijn vaak doorsneden met wegen en 

bebouwing. Het is daarom van belang in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust te laten om 

hun welzijn zo goed mogelijk te waarborgen. Zij moeten de kans te krijgen om in vrijheid te leven en te 

sterven. Jacht is niet nodig om mensen van voedsel te voorzien. Bovendien veroorzaakt jacht onrust 

onder de bejaagde soort én andere diersoorten, onder andere omdat dieren niet altijd direct gedood zijn. 

Jacht op ouderdieren kan er voor zorgen dat jongen zonder ouders een langzame dood sterven. Bezien 

vanuit dierenwelzijn brengt jacht veel negatieve gevolgen met zich mee.   

8.1.3 Rol van de gemeente 

Gemeenten zijn vaak in het bezit van verschillende gronden (bijvoorbeeld agrarisch land of 

landgoederen). Het gebeurt regelmatig dat deze gronden verhuurd worden voor de jacht. Vaak gebeurt 

dit omdat gemeenten denken dat het bestrijden van schade anders niet mogelijk is. Echter, omdat er 

voldoende alternatieven zijn om via diervriendelijke maatregelen gewasschade tegen te gaan en omdat 

er een wettelijk afwegingskader bestaat waardoor het doden van dieren in het kader van 

schadebestrijding mogelijk is, zonder daarbij gebruik te maken van de jacht, is het toestaan en 

toepassen van de traditionele jacht op gemeentegronden overbodig. Er wordt hiermee geen algemeen 

belang gediend en er is voor de gemeente dan ook geen enkele reden de jacht op gemeentegronden toe 

te staan. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

 

 

Pagina 43 van 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling 23: De gemeente staat jacht op gemeentegronden niet toe.  

8.2 Beheer en schadebestrijding 

8.2.1 Wetgeving 

Beheer en schadebestrijding zijn, in tegenstelling tot jacht, wel mogelijk in beschermde natuurgebieden. 

Naast een ontheffing van de Flora- en faunawet moet de handeling ook getoetst worden aan de 

Natuurbeschermingswet en wordt er een belangenafweging gemaakt. De belangenafweging bij 

schadebestrijding binnen beschermde natuurgebieden kan anders uitvallen dan bij schadebestrijding 

buiten beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn immers speciaal aangewezen om 

rust en veiligheid te waarborgen. Zo dient bescherming van vogels hier bijvoorbeeld zwaarder te wegen. 

Bestrijding van soorten waarvoor het natuurgebied speciaal is aangewezen, is in ieder geval uitgesloten.  

 

Van sommige diersoorten ervaart men wel eens overlast. Om die reden is het wettelijk toegestaan dieren 

te verontrusten of doden. De staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken of 

Gedeputeerde Staten (GS) bij provincies bepalen wie welke gewervelde (land)dieren mag verstoren en 

doden, en onder welke voorwaarden. De Flora- en faunawet sluit enkele diersoorten, waaronder de 

bruine rat en de huismuis, uit van bescherming. Andere diersoorten zijn wel beschermd, maar kunnen 

via een vrijstelling, aanwijzing of een ontheffing, toch verstoord of gedood worden. In algemene 

maatregelen van bestuur, hangend onder de Flora- en faunawet, is voor verschillende diersoorten 

aangeven in welke gevallen en op welke manieren schadebestrijding mag worden toegepast en deze 

soorten dus verstoord of gedood mogen worden. Voor alle diersoorten geldt dat doding alleen mag 

plaatsvinden met de daarvoor toegestane middelen en lijden dient zo veel mogelijk te worden 

voorkomen. Voor alle beschermde diersoorten geldt dat dieren alleen verontrust of gedood mogen 

worden als er geen andere bevredigende oplossing voor handen is en de stand van de soort niet onder 

druk komt te staan (er moeten voldoende dieren van de soort aanwezig zijn). Dit laatste geldt niet voor 

uitheemse soorten. 

 

Voor schadebestrijding wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën van diersoorten: 

A. niet-beschermde of van bescherming vrijgestelde soorten die onder voorwaarden, zoals het 

juiste gebruik van toegestane middelen, door iedereen mogen worden verstoord, gevangen of 

gedood (onder andere bruine rat en huismuis); 

B. landelijk vrijgestelde soorten die mogen worden verontrust, gevangen of gedood om schade 

aan gewassen, vee, bos, visserij of andere fauna te voorkomen (onder andere Canadese gans 

en vos); 

C. provinciaal vrijgestelde soorten (meest gebruikelijk) die met toestemming van de provincie 

mogen worden verontrust, gevangen of gedood (onder ander grauwe gans en spreeuw);  

D. soorten waarvoor de provincie kan bepalen of er beheer moet plaatsvinden om aantallen laag 

of beperkt te houden (tot een aantal van 0 bij uitheemse soorten) en zo overlast te voorkomen 

(onder andere de muskusrat en verwilderde kat).  

Dierenbescherming blij met jachtverbod. 

PURMEREND – De Dierenbescherming is blij dat er vanaf eind januari 2010 op gemeentegronden 

van Purmerend niet meer gejaagd mag worden. Het jachtverbod komt voort uit de Dierenwelzijnsnota 

die de gemeente Purmerend in 2007 vaststelde. De Dierenbescherming is, net als het merendeel van 

de bevolking, tegen de jacht. 

 

Bron: www.dichtbij.nl/noordkop, 30 januari 2010. 

 

http://www.dichtbij.nl/noordkop
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Een overzicht van niet-beschermde of landelijk vrijgestelde soorten en toegestane middelen voor 

verstoren of doden, is te vinden in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren en het Besluit 

vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten of via de soortendatabase van het ministerie van 

Economische Zaken
13

. Provinciaal vrijgestelde soorten zijn te vinden op de websites van de betreffende 

provincies.      

 

Overige beschermde diersoorten die overlast veroorzaken en niet op vrijstellingslijsten staan, mogen 

alleen verstoord of gedood worden via een ontheffing. Wie de ontheffing afgeeft, hangt af van het belang 

waarop een ontheffing aangevraagd wordt. Als ontheffing nodig is in het belang van volksgezondheid en 

openbare veiligheid, veiligheid luchtverkeer, schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of het 

voorkomen van schade aan flora en fauna, dan moet deze bij provincie aangevraagd worden. 

In beginsel worden ontheffingen slechts verleend aan faunabeheereenheden op basis van een door GS 

goedgekeurd faunabeheerplan. Voordat van de ontheffing gebruik kan worden gemaakt, dient de 

grondgebruiker schriftelijk toestemming te hebben verleend voor het betreden van de door hem 

gebruikte gronden of opstallen. 

Betreft het dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en omwille van, voor het milieu wezenlijk gunstige effecten of het voorkomen van 

ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij 

en wateren, dan is het ministerie van Economische Zaken het loket om een ontheffing aan te vragen 

voor het verstoren of doden van beschermde dieren.  

8.2.2 Visie Dierenbescherming 

De Dierenbescherming hanteert voor zowel beheer als schadebestrijding het ‘nee, tenzij’-beginsel.  

In het geval van schadebestrijding betekent dit dat dieren in geval van schade of overlast niet gedood 

worden, tenzij er echt geen enkele andere mogelijkheid is. De Dierenbescherming vindt dat ingrijpen, of 

het nu beschermde inheemse, uitheemse of niet beschermde dieren betreft, door de mens alleen 

gerechtvaardigd is als er sprake is van zeer ernstige schade of overlast en alternatieve, 

diervriendelijkere oplossingen niet voorhanden zijn. Het doden van dieren om schade en overlast te 

bestrijden niet duurzaam en effectief. Er wordt vaak vanuit gegaan dat door het doden van dieren de 

schade en overlast minder zullen worden. Echter, vaak hebben populaties een zelfregulerend vermogen, 

wat betekent dat er meer jongen worden geboren die de plekken van de gedode dieren opvullen. 

Schade en overlast treden dan opnieuw op. Bejaging kan er  verder toe leiden dat dieren gaan vluchten, 

daardoor meer energie gebruiken en meer (gewassen) eten en dus meer schade veroorzaken of door 

opvliegen juist meer verstoring geven aan het vliegverkeer. 

 

In het geval van beheer houdt het ‘nee, tenzij’-beginsel in dat populaties niet worden beheerd, tenzij 

alternatieven redelijkerwijs niet voorhanden zijn en er direct gevaar is voor de mens (bijvoorbeeld 

openbare veiligheid of volksgezondheid).  Dit omdat de draagkracht van de natuur de populaties zelf het 

beste kan regelen. De natuurlijke draagkracht hangt af van het voedselaanbod, competitie voor nest- en 

verblijfplaatsen, sociale interacties en dierziekten. 

Als het aantal dieren in een gebied onder de draagkracht zit, dan zal er over het algemeen voldoende 

voedsel, water, rustgelegenheid en nestplaatsen aanwezig zijn voor groei en voortplanting. Als het 

aantal dieren boven de draagkracht zit, zal de populatie door ziekte, migratie, gebrek aan voedsel en 

verminderde voortplanting kleiner worden. Als binnen deze ecologische draagkracht conflicten optreden 

tussen mens en dier dan dient men te zoeken naar diervriendelijke oplossingen om het probleem te 
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 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Nederlandse soorten. 
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/
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verminderen. Het doel is te komen tot een situatie waarin de maatschappelijke draagkracht zo dicht 

mogelijk ligt bij de ecologische draagkracht. 

 

Wat betreft onnodig lijden, stress en angst, voor zowel beheer als schadebestrijding, hanteert de 

Dierenbescherming dezelfde argumenten als bij jacht (zie paragraaf 8.1.2).  

 

Alternatieven 

Er zijn verschillende alternatieven mogelijk om beheer en schadebestrijding middels jacht overbodig te 

maken. Voorbeelden hiervan zijn: 

 ter voorkoming van verkeersongelukken kunnen wildsignaleringssystemen, die pas bij 

beweging van dieren in de wegberm een signaal afgeven aan bestuurder, of hekken (inclusief 

faunapassages) uitkomst bieden; 

 gebieden onaantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door het spannen van draden, inzetten van 

knalapparaten of neproofvogels of het verspreiden van stoffen met een sterke geur; 

 foerageergebieden aanwijzen door een gebied aantrekkelijk te maken voor de dieren, 

bijvoorbeeld door het inzaaien van witte klaver in gebieden waar ganzen mogen foerageren of 

het aanleggen van rasters of afdekken van gewassen; 

 nestbeheer om kleine, overzichtelijke ganzen- of eendenpopulaties in toom te houden; 

 tegengaan van verwilderen exoten door bezit van bepaalde exotische dier- en plantensoorten te 

verbieden. 

  

Overlast van (knaag)dieren  

Waar mensen leven, leven dieren. Helaas worden dieren regelmatig aangemerkt als schadelijk of 

hinderlijk, doordat zij bijvoorbeeld knaagschade achterlaten of geuroverlast veroorzaken. In Nederland 

worden jaarlijks alleen al ongeveer 3,4 miljoen muizen en ratten gedood omdat ze als schadelijk of 

hinderlijk worden aangemerkt. Dit doden gebeurt deels door particulieren en deels door 

dierplaagbeheersers. Middelen die ervoor worden ingezet, zoals muizen- of rattengif, zijn in veel 

gevallen dieronvriendelijk. Muizen en ratten zijn niet beschermd en er geldt daarom geen verbod om 

deze dieren te vangen, doden of verstoren. Dit geldt ook voor stadsduiven. Wel geldt voor deze dieren 

de algemene zorgplichtbepaling uit de Flora- en faunawet en de Wet dieren, wat inhoudt dat ze niet 

zinloos gedood, mishandeld, verstoord of gevangen mogen worden. 

 

De Dierenbescherming is van mening dat bestrijding gericht moet zijn op preventie in plaats van op 

doding. Door de beschikbaarheid van voedsel en nestgelegenheid te beperken, kan al een hoop 

‘overlast’ worden voorkomen. Een aantal voorzorgsmaatregelen die geschikt zijn als preventieve 

methode zijn:  

 opruimen van voedselresten, afsluiten van containers en gebruik van ondergrondse containers; 

 minder, anders of niet voeren van onder andere watervogels;  

 bouwkundige maatregelen treffen, zoals het dichten van gaten en kieren, mogelijke 

schuilplaatsen wegnemen en het goed onderhouden van het rioolstelsel; 

 uitvoeren van nestbeheer, door een deel van de eieren weg te halen en eventueel te vervangen 

door nepeieren of eieren te behandelen met maïsolie; 

 groenvoorzieningen verstandig inrichten en beheren; 

 natuurlijke vijanden, zoals katten en vossen, vrij baan geven. 
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8.2.3 Rol van de gemeente 

De gemeente heeft als taak de openbare ruimte te beheren. Eventueel door mensen ervaren overlast 

van dieren die in deze ruimte in het wild leven, zoals boerenganzen, bruine ratten, stadsduiven, 

meeuwen, steenmarters, verwilderde katten en konijnen, dient de gemeente ‘op te lossen’. Het voert te 

ver om elke mogelijk overlast gevende diersoort en daarvoor beschikbare diervriendelijke oplossingen te 

bespreken. Hieronder heeft de Dierenbescherming een globaal advies geformuleerd. Voor diergerichte 

aanbevelingen kan gemeente contact opnemen met de lokale afdeling van de Dierenbescherming.  

 

In eerste instantie is het belangrijk dat gemeenten bepalen of de ervaren overlast wel reëel is en door 

een groot deel van de inwoners ook als overlast gezien wordt. Met andere woorden: is er daadwerkelijk 

sprake van overlast? Is dat het geval, dan zijn vaak simpele maatregelen al voldoende om ervaren 

overlast te beperken. Soms is er één persoon in de omgeving die dieren overmatig voert en kan deze 

persoon via een gesprek er toe bewogen worden minder, anders of elders te voeren, waardoor minder 

dieren zich op een plek concentreren. In Amsterdam geeft de GGD op haar website informatie over het 

anders voeren van dieren
14

. Op plekken waar veel voedsel is, doordat mensen daar bijvoorbeeld eenden 

voeren, in de omgeving van een snackbar etensresten laten slingeren of prullenbakken niet goed 

afgesloten zijn, kan advies over minder voeren en het voorzien van betere prullenbakken of 

ondergrondse containers overlast verminderen. Overlast van huismuizen, ratten en steenmarters in 

woningen kan voorkomen worden door woningen goed na te lopen op gaten en kieren en deze te 

dichten. Aanpassingen aan de leefomgeving, zodat deze minder geschikt is voor bepaalde overlast 

gevende dieren, kan uitkomst bieden. Gemeenten kunnen hier voorlichting over geven. Zo heeft de 

gemeente Deventer op haar website informatie staan over steenmarters en diervriendelijke preventieve 

maatregelen om overlast te voorkomen
15

. 

 

Als alle preventieve omgevingsmaatregelen genomen zijn, maar de overlast niet voldoende is 

weggenomen, dan kan de gemeente overwegen om dieren weg te vangen en te verplaatsen. In het 

geval van beschermde diersoorten zal hiervoor een ontheffing bij het ministerie van EZ aangevraagd 

moeten worden. Betreft het niet-beschermde diersoorten, zoals boerenganzen in stadsparken, dan is dat 

niet nodig. Wel is het voor het welzijn van de dieren en ter voorkoming van publieke verontwaardiging 

belangrijk te zoeken naar een betrouwbare uitvoerder die de dieren onderbrengt op een goede plek. In 

het geval van boerenganzen en eenden is het belangrijk om in het vervolg te voorkomen dat de 

populatie weer uitgroeit. Dit kan door de opdracht aan derden te verstrekken om nesten van deze dieren 

te beheren en eieren tijdig te behandelen zo dat ze niet uitkomen.  

Steriliseren van dieren om op die manier de populatie te stabiliseren of af te laten nemen, kan ook een 

methode zijn om overlast van kleine populaties dieren met weinig instroom en uitstroom (immigratie en 

emigratie) te beperken. Dit wordt vaak toegepast op verwilderde katten (zie paragraaf 8.2.4). De 

Dierenbescherming pleit ervoor dat dieren waar mensen overlast van ervaren, op diervriendelijke wijze 

worden gevangen en verplaatst en preventieve maatregelen worden ingezet om de overlast te 

voorkomen of beperken.  

 

In uiterste gevallen, kan een gemeente besluiten om dieren die overlast geven te vangen of te doden. In 

geval van beschermde diersoorten zal de gemeente hiervoor een ontheffing aan moeten vragen. Gaat 

het om niet beschermde soorten, dan is dit niet nodig. Wel kan het nodig zijn een ontheffing aan te 

vragen voor het gebruik van bepaalde vangst- of dodingsmethoden.  

De Dierenbescherming adviseert vangen en/of doden van dieren op een zo diervriendelijk mogelijke 

manier te doen en ervoor te zorgen dat andere dieren in de omgeving hiervan geen schade ondervinden.         

                                                           
14

 GGD Amsterdam, 16 juli 2013. Anders voeren. www.ggd.amsterdam.nl 
15

 Gemeente Deventer, 12 juni 2013. www.deventer.nl/steenmarter  

http://www.ggd.amsterdam.nl/
http://www.deventer.nl/steenmarter
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Aanbeveling 24: De gemeente voorziet, eventueel in samenwerking met de Dierenbescherming, 

inwoners van informatie over dieren in hun omgeving. Zo kan acceptatie van dieren rondom de 

woningen worden vergroot en door preventief handelen worden voorkomen dat mensen overlast 

ervaren. 

  

Aanbeveling 25: De gemeente overlegt met de Dierenbescherming over alternatieve methoden, in plaats 

van doden van dieren, voor het voorkomen van schade en verkeersongevallen binnen de gemeente. 

  

Aanbeveling 26: De gemeente geeft informatie aan burgers over diervriendelijke manieren van schade 

beperken en legt daarbij de nadruk op diervriendelijke en preventieve maatregelen. 

8.2.4 Verwilderde katten 

In Nederland leven zowel in stedelijke gebieden als buitengebieden verwilderde katten. Dit zijn katten die 

buitenshuis leven en geen aanwijsbare eigenaar hebben of niet door een eigenaar worden opgeëist. Het 

kunnen zowel in het wild geboren of verwilderde huiskatten zijn.  

De katten zijn meestal schuw, angstig voor mensen en ze vermenigvuldigen zich snel. Ze leven op 

plekken waar voedsel te vinden is, zoals woonwijken, campings, restaurants of industrieterreinen. Vaak 

worden ze gevoerd door mensen uit de buurt. Hoe meer voedsel en nestplekken in een gebied, hoe 

meer katten er kunnen en zullen leven. Daar waar meer voedsel aanwezig is, zoals op de boerderij, 

camping, industrieterreinen of in steden, leven ze meestal in groepen (sociaal). In het buitengebied is het 

voedselaanbod vaak beperkt en leven verwilderde katten meestal alleen (solitair). 

Met name in steden wordt de aanwezigheid van verwilderde katten regelmatig ervaren als overlast. Ze 

krabben bijvoorbeeld vuilniszakken open en veroorzaken, vooral tijdens de paartijd, geluids- en 

stankoverlast (door urineren en sproeien). Volgens sommigen richten ze ook schade aan in de natuur, 

doordat zij op vogels en andere kleine dieren jagen. Bij voldoende voedselaanbod kunnen de katten zich 

snel voortplanten, waardoor de overlast snel kan toenemen. Voor de katten zelf is het ook geen prettig 

bestaan. Als ‘wilde kat’ lijden ze aan ziektes, honger en kou, en worden ze overal weggejaagd.  

 

Verwilderde katten mogen volgens de Flora- en faunawet binnen de bebouwde kom met vangkooien 

gevangen worden zonder ontheffing. Buiten de bebouwde kom is dit alleen mogelijk met een ontheffing 

van het ministerie. Het terugzetten van de katten binnen of buiten de bebouwde kom, zoals plaatsvindt 

bij de TNR-methode die de Dierenbescherming toepast om overlast te beperken mag ook alleen met een 

ontheffing van het ministerie. Buiten de bebouwde kom mogen katten in sommige provincies of in delen 

van provincies afgeschoten worden door jachtaktehouders. 

 

Het wegvangen en opvangen van zwerfkatten is een veel gebruikte methode om overlast te beperken. 

De opvang van deze katten levert echter vaak problemen op, omdat deze katten in verwilderde staat zijn 

en daarom moeilijk tot niet in een huiselijke sfeer gehouden kunnen worden. Het gevolg is dat de kat 

lange tijd in het asiel blijft zitten of zelfs geëuthanaseerd wordt. 

Met name in het buitengebied worden jagers ingeschakeld om verwilderde katten te doden. Het 

doodschieten van de katten is dieronvriendelijk en het is maar de vraag of het wel zin heeft om hele 

kattenpopulaties te vangen en te doden. De leeggevallen plekken zullen namelijk door andere katten 

worden opgevuld, omdat de leefomgeving nog steeds de draagkracht (voldoende voedsel en 

nestplekken) heeft voor één of meerdere katten.  
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Het jagen op verwilderde katten heeft ook nog een ander nadeel. Omdat jagers niet weten wat een 

verwilderde kat is en hoe deze eruit ziet, worden katten zonder halsbandje, magere katten of katten die 

zich ‘verdacht’ ophouden in het veld, al gauw als ‘verwilderd’ bestempeld. Dit leidt ertoe dat huiskatten 

‘per ongeluk’ worden gedood. Met veel verdriet en boosheid onder hun eigenaren tot gevolg.  

In oktober 2013 is de Dierenbescherming een petitie gestart tegen het afschot van zwerfkatten. In een 

paar weken tijd tekenden maar liefst 136.113 mensen deze petitie. Dit geeft het ongenoegen over deze 

methode goed weer.  

 

De Dierenbescherming wil bevorderen dat het aantal verwilderde katten in Nederland op termijn wordt 

teruggedrongen. Ze zet zich hierbij in voor een aanpak die uitgaat van de erkenning van de intrinsieke 

waarde van katten en heeft haar beleid gericht op preventieve maatregelen om overlast te voorkomen en 

diervriendelijke en effectieve manieren van populatiebeheer zoals de TNR-methode. Het chippen van 

katten maakt ook onderdeel uit van preventieve maatregelen. Als dieren een chip hebben, zullen zij 

eerder bij hun eigenaar terugkomen nadat ze zijn vermist of ergens worden gevonden en dit voorkomt 

dat de katten verwilderen. Het is ook daarom van belang dat eigenaren informatie krijgen over het 

belang van chippen.  

 

TNR-methode 

Voor het oplossen of voorkomen van problemen ten aanzien van verwilderde katten binnen de 

bebouwde kom kan de zogenaamde TNR-methode worden ingezet. Hierbij worden katten gevangen 

(Trap), gecastreerd of gesteriliseerd (Neuter) en weer teruggezet (Return). De katten worden gevangen 

met speciale vangkooien. Dat gebeurt met gerichte acties, waarbij zo veel mogelijk katten in één keer 

worden gevangen. Buurtbewoners worden gevraagd de zwerfkatten in deze periode niet te voeren en 

hun eigen kat binnen te houden of te onderscheiden met een halsbandje. De gecastreerde of 

gesteriliseerde katten worden bij voorkeur weer teruggeplaatst in hun oude leefomgeving. 

Teruggeplaatste dieren veroorzaken veel minder overlast, doordat ze gecastreerd zijn (geen sproeien, 

vechten en krijsen meer).  

Uiteindelijk, mits instroom van nieuwe dieren beperkt wordt door voldoende voorlichting aan 

omwonenden over chippen en steriliseren, wordt de groep steeds kleiner en zal door natuurlijk verloop 

uitsterven. Volwassen katten die nog niet erg lang op straat hebben geleefd en redelijk tam zijn, kunnen 

worden geresocialiseerd, maar uitsluitend wanneer terugplaatsen of plaatsen in een andere 

leefomgeving niet mogelijk is. Dieren die (opnieuw) zijn gesocialiseerd, kunnen in een huiselijke 

omgeving worden geplaatst of op een boerderij, camping of recreatiepark.  

 

Verwilderde katten in het stedelijke gebied vallen wettelijk onder de verantwoordelijkheid van 

gemeenten. Omdat zij in eerste instantie worden gezien als een zwervend aangetroffen dier met een 

vermeende eigenaar is de gemeente wettelijk verplicht deze dieren 14 dagen op te vangen. Binnen de 

termijn van 14 dagen kan bij veel van deze katten al duidelijk worden dat het om een verwilderde kat 

gaat. Er wordt dan gekeken of de kat nog is te socialiseren. Wanneer dit niet het geval is, wordt de kat 

gecastreerd of gesteriliseerd en weer uitgezet. Aangezien de kat wel onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeente valt, is het logisch dat de gemeente ook een bijdrage levert aan het castreren of 

steriliseren van de kat.  

 

Aanbeveling 27: De gemeente biedt financiële ondersteuning aan de TNR-methode van de 

Dierenbescherming, in het kader van haar wettelijke taak ten aanzien van zwervend aangetroffen dieren.  
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8.3 Hengelen 

In Nederland is hengelen op veel zoet- en zoutwatervissen toegestaan en gebruikelijk. Het merendeel 

van de mensen vist op zoetwatervissen en de meeste vissen worden na vangst teruggeplaatst. De 

meeste vissoorten vallen onder de Visserijwet 1963. Een enkele zeldzame soort valt onder de Flora- en 

faunawet en hier mag niet op worden gevist. Nederland kent ongeveer 70 zoetwatervissoorten, waarvan 

48 inheems. Voor de Nederlandse kust leven ongeveer 128 soorten vissen.  

8.3.1 Wetgeving 

Om te mogen vissen in de Nederlandse binnenwateren, moet men zelf visrechthebbende zijn of 

schriftelijke toestemming hebben van de visrechthebbende
16

. Deze schriftelijke toestemming kan 

verkregen worden via de VISpas. Deze geldt als bewijs van lidmaatschap van de hengelsportvereniging 

of visrechthebbende federatie en Sportvisserij Nederland. Met deze VISpas kan men vissen in de 

aangewezen wateren van de daarbij aangesloten visrechthebbenden. Een Nederlandse lijst van 

Viswateren is daarvoor opgesteld. Veel gemeenten hebben als visrechthebbenden hun visrecht (van 

delen van hun wateren) verhuurd aan hengelsportverenigingen. Deze staan vervolgens toe dat personen 

met een VISpas mogen hengelen in door hen gehuurde wateren. Over het algemeen kan men met de 

VISpas met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen. Het is niet toegestaan om met levende 

visjes, zoogdieren, reptielen of amfibieën als aas te gebruiken.  

 

Jongeren onder de 14 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene die schriftelijke toestemming 

heeft, vissen met 1 hengel. Kinderen onder de 14 jaar die met meer dan 1 hengel vissen, of zonder 

begeleiding, hebben zelf schriftelijke toestemming nodig (eventueel via de Jeugd VISpas). Voor de 

sportvissers die geen lid zijn van een hengelsportvereniging is er sinds 1 januari 2007 een document: de 

Kleine VISpas. Hiermee mag met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal 

wateren (volgens de Kleine Lijst van Viswateren
16

) worden gevist.  

 

Er zijn verschillende vissoorten waar aparte regelgeving voor bestaat. Deze soorten zijn weergegeven in 

Bijlage 1 van deze nota en opgedeeld in de volgende categorieën: 

A. volgens de Flora- en faunawet beschermde soorten waar niet op mag worden gevist; 

B. soorten waarvoor minimum maten van kracht zijn wanneer de vissen worden meegenomen 

voor consumptie; 

C. soorten die gedurende het hele jaar niet mogen worden meegenomen; 

D. soorten waarvoor geldt dat hengelaars ze in een bepaalde tijd van het jaar niet mogen 

meenemen. 

 

Elke gevangen vis valt onder de beschikkingsmacht van de mens. Daarom is de Wet dieren van kracht 

vanaf het moment dat een vis wordt gevangen. De zorgplicht volgend uit de Wet dieren is dan ook van 

toepassing en het is verboden om zonder redelijk doel bij een vis pijn of letsel te veroorzaken dan wel de 

gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Om hier aan te voldoen is het belangrijk dat 

hengelaars die vissen tijdelijk bewaren, dit doen in een daarvoor geschikt leefnet, in het water, tot het 

moment van vrijlaten. Vissen die ter consumptie meegenomen worden, dienen direct, via een goed 

gerichte klap op de kop gedood te worden.  

  

                                                           
16

 www.sportvisserijnederland.nl  

http://www.sportvisserijnederland.nl/
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8.3.2 Visie Dierenbescherming 

De opvatting dat vissen koudbloedige dieren zijn en daardoor gevoelloos, is beslist onjuist. Vissen zijn 

gewervelde dieren. Wetenschappers zijn het erover eens dat de bouw en de werking van zintuigen van 

vissen zijn te vergelijken met die van andere gewervelde dieren. Vissen voelen bij vangst en verwonding 

niet alleen pijn, maar zij ervaren ook angst en stress. Bovendien onthouden zij pijn en angst. Dat blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit dat een karper, na eenmaal te zijn gevangen, een volgende keer de haak 

ontwijkt. Hengelaars zetten de meeste van de door hen gevangen vissen terug. Daarmee zou men 

kunnen zeggen dat het hengelen slechts tijdelijk ongerief zou geven aan vissen. Echter, uit 

wetenschappelijke studies blijkt dat gemiddeld 18% van de gevangen vis sterft ondanks dat de 

hengelaar de bedoeling had het dier ‘levend’ terug te zetten
17

. 

 

Vissen die met behulp van een hengel worden opgevist ondervinden veel leed. Vaak sterven zij 

vervolgens een langzame en pijnlijke dood. Ook andere dieren dan vissen ondervinden leed als gevolg 

van hengelen. Hieronder worden de meest voorkomende problemen door hengelen beschreven:  

 hengels en lijnen breken af en hierdoor blijven vissen rondzwemmen met een haak of stuk lijn 

aan zich; 

 verkeerde haken of verkeerde bevestiging ervan zorgen ervoor dat vissen de haak inslikken; 

 de haak wordt vaak ruw en ondeskundig verwijderd, waardoor pijn en wonden ontstaan en de 

vis later toch nog sterft;  

 het gebruik van levende vis als aas, dat is verboden, vindt nog steeds plaats. Hierdoor brengt 

hengelen ook leed met zich mee voor de vis die als aas wordt gebruikt; 

 het ‘drillen’ van de vis is het systeem van een klein stukje ophalen, weer laten gaan, weer een 

stukje ophalen enzovoort. Dit veroorzaakt veel angst en stress bij de vis;  

 vissen worden vaak met droge handen uit het water gehaald, waardoor de slijmhuid wordt 

aangetast. Voor vissen staat dit gelijk aan het afrukken van huid. Dit veroorzaakt veel pijn en 

leidt vaak tot de dood van het dier. De slijmhuid is bovendien een belangrijke barrière tegen 

ziektekiemen; 

 vissen worden met name bij wedstrijden in (te kleine) leefnetten bewaard, om later op te meten 

of te wegen. Vissen die willen ontsnappen verwonden zich, lijden pijn en ervaren angst;  

 vissen die worden meegenomen voor de consumptie, worden vaak niet kundig gedood;  

 het gebruik van lood kan leiden tot loodvergiftiging bij watervogels die de stukjes lood opeten in 

plaats van steentjes;  

 veel vogels sterven een ellendige dood, omdat zij verstrikt raken in losgeraakte of verloren 

visdraad of omdat zij een vishaak inslikken.  

 

De Dierenbescherming is van mening dat hengelen en viswedstrijden als een vorm van niet 

noodzakelijke plezierjacht gezien moet worden en is tegen hengelen. Vissen moeten zo veel mogelijk 

met rust worden gelaten, zodat de natuur gewoon haar gang kan gaan. Kinderen zou van jongs af aan 

respect voor dieren en natuur moeten worden bijgebracht en hengelen moet niet worden gestimuleerd, 

ook niet in het kader van voorlichting of educatie.  

  

                                                           
17

 Bartholomew, A. en Bohnsack, J.A., 2005. A review of catch-and-release angling mortality with implications 
for no-take reserves. Reviews in Fish Biology and Fisheries (2005) 15: 129-154. 
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8.3.3 Rol van de gemeente 

De hengelsport is door de Rijksoverheid in de Visserijwet geregeld. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente 

geen nadere regels ten aanzien van hengelen kan stellen. Wel kan de gemeente bij het afgeven van een 

vergunning voor een vis-evenement aan deze vergunning voorwaarden verbinden of de vergunning 

weigeren. Als de gemeente eigenaar is van water of oevers, kan zij het hengelen in dat water of vanaf 

die oever verbieden of onder bepaalde voorwaarden toestaan. Ook kan zij een overeenkomst van 

visrecht met een hengelsportvereniging niet verlengen. Dit moet volgens de Visserijwet uiterlijk 8 

maanden voor het eind van de overeenkomst worden aangegeven.  

 

De gemeente kan in het kader van natuur- en milieueducatie in samenwerking met natuur- en 

dierenbeschermingsorganisaties voorlichting geven over het onderwaterleven. De Dierenbescherming 

pleit ervoor dat deze educatie op dusdanige wijze wordt gedaan dat vissen niet worden opgevist of op 

andere wijze worden verstoord.  

 

Aanbeveling 28: De gemeente verpacht geen (vis)water aan hengelsportverenigingen 

 

Aanbeveling 29: De gemeente geeft samen met natuur- en dierenbeschermingsorganisaties voorlichting 

over de leefwijze en gedrag van vissen, zonder ze daarbij op te vissen of op andere wijze te verstoren. 
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9 In het wild levende dieren: ruimtelijke ingrepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In iedere gemeente, zelfs binnen de bebouwde kom, vinden we een groot aantal dieren in het wild. Deze 

dieren dragen bij aan een levendige en groene gemeente en dit is een reden om hun aanwezigheid te 

bevorderen. Niet door het uitzetten van nieuwe dieren of door het geven van voedsel (uitgezonderd 

extreme omstandigheden zoals een zeer strenge winter), maar juist door indirecte maatregelen zoals 

aanleg en onderhoud van een diervriendelijke omgeving. 

 

Iedere diersoort stelt specifieke eisen aan zijn leefomgeving. Er zijn soorten die hun hele leven 

doorbrengen in bossen en struwelen. Andere dieren gebruiken deze alleen om in te broeden en langs te 

trekken, maar zoeken hun voedsel in open gebieden. Weer andere dieren zijn te vinden bij grazige 

vegetaties, bij water, of voelen zich bijzonder goed in en bij gebouwen. 

 

In de praktijk komen veel dieren in een stad of dorp regelmatig in het nauw door nieuwe bedrijfs-

vestiging, woningbouw, sloop, wegaanleg en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In dit geval hebben 

ruimtelijke ingrepen een negatief effect op de dieren die op de betreffende locatie leven. 

Ruimtelijke ingrepen kunnen echter ook worden gedaan met als doel de leefomstandigheden van dieren 

te verbeteren en zo op termijn een positief effect hebben op de diersoort.  

9.1 Wetgeving 

Als de gemeente aan het werk gaat in de openbare ruimte, krijgt zij te maken met de Flora- en faunawet, 

die planten- en diersoorten beschermt. Beschermde dieren mogen in beginsel niet opzettelijk worden 

verontrust of gedood en vaste rust- en verblijfplaatsen moeten intact blijven. De gemeente dient hier dus 

rekening mee te houden. Ook kunnen er door de provincie stukken natuur worden aangewezen als 

beschermde leefomgeving, maar deze mogelijkheid is in de praktijk nog niet toegepast.  

 

De Flora- en faunawet stelt voor beschermde plant- en diersoorten een specifiek regime voor wat betreft 

ontheffingen. Er wordt hierbij een indeling gemaakt in drie categorieën: algemene soorten, overige 

soorten en streng beschermde soorten (volgens AMvB artikel 75 Flora- en faunawet). Overzichten van 

de soorten zijn te vinden via de soortendatabase van het ministerie van Economische Zaken
18

. Op de 

website van Dienst Regelingen staat informatie over regels met betrekking tot ruimtelijke ingrepen en 

                                                           
18

 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Nederlandse soorten. 
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl 

Foto: Rob Doolaard 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/
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worden hulpmiddelen aangeboden voor initiatiefnemers, vergunningverleners en handhavers
19

. De 

Rijksoverheid heeft verder een brochure gemaakt over ruimtelijke ingrepen
20

. Hierin is kort beschreven 

waar men rekening mee dient te houden. 

 

In 2012 is een start gemaakt met het opstellen van zogenaamde soortenstandaards
21

 voor de soorten 

waarvoor het vaakst een ontheffing wordt aangevraagd. In deze soortenstandaards wordt per soort 

beschreven welke maatregelen effectief zijn wanneer bijvoorbeeld nieuwe verblijfplaatsen moeten 

worden aangeboden. In vereenvoudigde vorm komen deze standaards ook terug in de maatregelen-
22

 

en effectenindicatoren
23

, die in het najaar van 2013 zijn gelanceerd door het Ministerie van Economische 

Zaken. Om mensen  wegwijs te maken in alle zaken rondom de Flora- en faunawet, is in het najaar van 

2013 eveneens een ‘routeplanner’ gepresenteerd 
24

. 

 

Algemene soorten  

Voor ongeveer 40 in Nederland algemeen voorkomende beschermde soorten (waaronder konijn, egel, 

veldmuis, mol, ree, bruine kikker en gewone pad) wordt aangenomen dat het voortbestaan van de soort 

niet in gevaar komt, wanneer dieren van deze soort een keer worden verstoord of geschaad. Daarom is 

het voor deze soorten niet nodig een ontheffing aan te vragen bij de volgende activiteiten:  

 Regulier (ook wel bestendig genoemd) beheer en onderhoud (bijvoorbeeld waterschapsbeheer, 

natuurbeheer, bosbouw en landbouw);  

 regulier gebruik (bijvoorbeeld defensie en recreatie);  

 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (bijvoorbeeld woningbouw en wegenaanleg).  

  

Voor andere activiteiten is wel een ontheffing nodig – deze wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’, oftewel de zogenaamde ‘lichte toets’. 

 

In alle gevallen gelden als ‘vangnetten’ de in de Flora- en faunawet opgenomen zorgplicht (artikel 2) en 

de regels over dierenmishandeling, zoals die zijn opgenomen in de Wet dieren. Ook met algemene 

soorten mag dus niet zomaar alles worden gedaan. Er is hier sprake van een grijs gebied in relatie tot de 

hiervoor geschetste regels. Beoordeling zal per situatie moeten plaatsvinden. 

 

  

                                                           
19

 DR-loket, Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen, 29 oktober 2013. www.hetlnvloket.nl.  
20

 Rijksoverheid, 1 maart 2010. Brochure ‘Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en 
planten!’. Te vinden op www.rijksoverheid.nl, documenten en publicaties. 
21

 DR-loket, Soortenstandaards.www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-
ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/soortenstandaards 
22

 Ministerie van Economische Zaken, De maatregelenindicator soorten.  
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelen.aspx?subj=soorten 
23

 Ministerie van Economische Zaken, De effectenindicator soorten 
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx?subj=soorten 
24

 Ministerie van Economische Zaken, Routeplanner beschermde natuur binnen de WABO procedure. 
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner#gemeente-verleent-vergunning-
eventueel-met-randvoorwaarden 

http://www.hetlnvloket.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/soortenstandaards
http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/soortenstandaards
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelen.aspx?subj=soorten
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx?subj=soorten
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner#gemeente-verleent-vergunning-eventueel-met-randvoorwaarden
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner#gemeente-verleent-vergunning-eventueel-met-randvoorwaarden
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Overige soorten  

Dit zijn beschermde soorten die niet onder de categorie ‘algemeen’ of ‘streng beschermd’ vallen en een 

strengere bescherming hebben dan algemene soorten. Voorbeelden zijn eekhoorn, steenmarter, 

edelhert, levendbarende hagedis, vals heideblauwtje, moerasparelmoervlinder, kleine modderkruiper. 

Voor de meeste activiteiten (regulier beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen) zijn 

deze soorten vrijgesteld voor een ontheffingsaanvraag, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis 

van een goedgekeurde gedragscode. In zo’n code geeft een sector of organisatie zelf aan welke 

gedragslijnen men volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Een 

voorbeeld hiervan kan zijn dat er altijd eerst wordt geïnventariseerd waar de soorten precies voorkomen 

en daar met de werkzaamheden rekening mee wordt gehouden door bijvoorbeeld een hol af te 

schermen of de standplaats van planten aan te geven. Ook een groot aantal gemeenten heeft een 

dergelijke gedragscode. 

 

De meeste gedragscodes kunnen worden overgenomen, zodat niet iedereen zelf een eigen 

gedragscode hoeft op te stellen. Wanneer er niet volgens een gedragscode wordt gewerkt, is er nog 

steeds een ontheffing nodig. Ook is er een ontheffing nodig voor werkzaamheden die op een andere 

manier dan gebruikelijk worden uitgevoerd en in die vorm niet zijn vastgelegd binnen een gedragscode 

en voor grootschalige veranderingen, zoals het afgraven van een duingebied in het kader van 

natuurontwikkeling. Een overzicht van bestaande gedragscodes is te vinden op de website van het DR-

loket (Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken)
25

. 

 

Streng beschermde soorten 

Het gaat hierbij om ongeveer honderd min of meer zeldzame soorten waaronder de das, hamster, 

veldspitsmuis, ringslang, boommarter, alle soorten vleermuizen, vroedmeesterpad, kleine groene kikker, 

adder en hazelworm. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt in deze gevallen géén vrijstelling op basis van 

een gedragscode. Het is wel mogelijk een ontheffing aan te vragen. Een ontheffingsaanvraag voor 

streng beschermde soorten wordt getoetst op basis van drie voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan en die samen de zogenaamde ‘uitgebreide toets’ vormen:  

 er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang (bijv. onderzoek en onderwijs, 

volksgezondheid);  

 er is geen goed alternatief;  

 er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 

Beschermde leefomgeving 

De Flora- en faunawet maakt het mogelijk dat kleine leefgebieden en objecten door de provincie worden 

aangewezen als beschermde leefomgeving. Dit gebeurt als deze locaties van groot belang zijn voor het 

voortbestaan van diersoorten. Hierbij valt te denken aan een fort of bunker waarin vleermuizen 

overwinteren of aan een dassenburcht. De aanwijzing maakt het mogelijk bepaalde handelingen te 

verbieden of strenge voorwaarden te stellen aan de handelingen op die bewuste plaats, die de kwaliteit 

van de beschermde leefomgeving kunnen aantasten. 

Het instellen van een beschermde leefomgeving is in de praktijk echter nog zelden of nooit toegepast. 

Dit komt deels omdat bekende verblijfplaatsen op zichzelf al beschermd zijn op basis van artikel 11 van 

de Flora- en faunawet. De maatregel zou kunnen werken bij soorten waarvan de exacte verblijfplaats 

vaak slecht is aan te tonen, zoals een overwinteringsplek van ringslangen. 
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 DR-loket, Overzicht van gedragscodes. www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-
ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/stap-5-gedragscode-gebruiken/overzicht-van-
de-gedragscodes 

 

http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/stap-5-gedragscode-gebruiken/overzicht-van-de-gedragscodes
http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/stap-5-gedragscode-gebruiken/overzicht-van-de-gedragscodes
http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/stap-5-gedragscode-gebruiken/overzicht-van-de-gedragscodes
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Nesten van broedende vogels zijn ook beschermd en voor een aantal vogelsoorten, die elk jaar gebruik 

maken van hetzelfde nest, zijn hun nesten het hele jaar door beschermd. Dit is bijvoorbeeld het geval 

voor de ooievaar, de slechtvalk en de oehoe. De complete lijst  is te vinden via de website van het DR-

loket
26

. 

9.2 Rol van de gemeente 

Wanneer de gemeente plannen ontwikkelt voor ruimtelijke ingrepen of voornemens is werkzaamheden 

uit te voeren, is het belangrijk dat vooraf goed wordt beoordeeld of er mogelijk nadelige consequenties 

voor beschermde inheemse soorten zijn. De gemeente is als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. 

Tijdens de uitwerking van de plannen of tijdens het plannen van werkzaamheden moet de gemeente het 

volgende in kaart (laten) brengen: 

 Welke beschermde dieren- en plantensoorten komen in of nabij het plangebied voor? 

 Leidt het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden tot handelingen 

die strijdig zijn met de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet betreffende planten op 

hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving? 

 Kunnen het plan of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden, dat 

dergelijke handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden? 

 Is om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten ontheffing 

van verbodsbepalingen vereist? 

 

Bovenstaande punten zijn van belang bij het opstellen van gemeentelijke plannen en het verlenen van 

vergunningen voor activiteiten, zoals ontwikkeling van bouwlocaties, aanleg van wegen, kappen van 

bospercelen en natuurontwikkelingsprojecten. Het is van belang dat een inventarisatie wordt gedaan 

door een persoon of organisatie die capabel is om dit te doen en verstand heeft van het onderwerp.  

 

Voor wat betreft het eerste punt: ‘Welke beschermde dieren en plantensoorten komen in en nabij het 

plangebied voor?’ is het belangrijk dat de gemeente goed veldonderzoek laat verrichten naar de 

aanwezigheid van dieren. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) van het natuurloket
27

 kan een 

hulpmiddel zijn als voorbereiding op het veldonderzoek. Op deze internetpagina kan de gemeente inzicht 

krijgen in de aanwezigheid van beschermde soorten. Per vierkante kilometer wordt aangegeven of er 

beschermde soorten voorkomen Ook staat er informatie over de wettelijke bepalingen waaronder deze 

dieren en planten vallen, zoals de Flora- en faunawet. 
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 DR-loket, 16 februari 2012. Lijst met jaarrond beschermde vogelnesten. www.hetlnvloket.nl  
27

 www.natuurloket.nl/ndff 

Unieke samenwerking Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Nationale Databank Flora en 

Fauna 

In augustus 2013 werden 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid aangesloten op de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF). Dankzij een pilot bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

(OZHZ) werd het mogelijk de gehele regio toegang te geven. De pilot loopt tot 1 januari 2014. Een 

unieke samenwerking: nog niet eerder sloten zoveel gemeenten tegelijk aan op de databank. “De 

omgevingsdienst en de gemeenten zijn klaar om aan de slag te gaan met de Nationale Databank”, 

aldus Coen Ladrac, projectleider groene regelgeving bij OZHZ. 

 

Bron: Gegevensautoriteit Natuur , 28 augustus 2013.   

http://www.hetlnvloket.nl/
http://www.natuurloket.nl/ndff
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Een ander hulpmiddel is de soortendatabase van het ministerie van Economische Zaken
28

. Deze 

database bevat beknopte informatie over de formele status van soorten die in Nederland in het wild 

voorkomen of voor zouden kunnen komen en mogelijke vrijstellingen. Tevens bevat de database 

beknopte biologische informatie over soorten, zoals de Latijnse naam, populatiegegevens etc. 

 

De gemeente is verplicht zich te houden aan de natuurwetgeving. Ook al heeft zij toestemming gekregen 

voor een project, dan kan het verstrekkende gevolgen hebben wanneer de gemeente niet heeft voldaan 

aan de eisen van de natuurwetgeving of geen of onvoldoende rekening heeft gehouden met de 

aanwezigheid van beschermde soorten. Er kan dan bezwaar worden aangetekend en Dienst Regelingen 

of de rechter kan besluiten tot het stilleggen van een reeds gestart project. Ook kan het leiden tot een 

herstelverplichting en een boete. Daarnaast wordt bij strafvervolging gekeken naar strafverzwarende 

omstandigheden, zoals de kans op herhaling, de kwetsbaarheid van het gebied en de mate waarin de 

soort wordt bedreigd.  

 

Om bij ruimtelijke ingrepen meer rekening te houden met de flora en fauna kan men compenserende of 

mitigerende maatregelen treffen. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht. Op 

‘www.vleermuizenindestad.nl’ is een overzicht van dit soort maatregelen te vinden die voor vleermuizen 

getroffen kunnen worden.  

 

Aanbeveling 30: De gemeente zorgt ervoor dat diegenen die ruimtelijke ingrepen doen of hierbij 

betrokken zijn, goed op de hoogte zijn van de geldende gedragscode en volgens deze gedragscode 

werken. Een regelmatige evaluatie en controle in het veld maken hier onderdeel van uit.  

 

Aanbeveling 31: De gemeente treft bij ruimtelijke ingrepen zo veel mogelijk compenserende en/of 

mitigerende maatregelen, waardoor schade aan flora en fauna verder worden beperkt.  

9.2.1 Bevordering van het dierenwelzijn in bestemmingsplannen 

Een bestemmingsplan geeft voorschriften over het gebruik van de grond en de gebouwen die erop staan 

of komen. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de bestemming van de grond is. Zo geeft 

het plan bijvoorbeeld aan waar woningen mogen staan, wat groengebied is en welk stuk grond bestemd 

is voor winkels. De gemeente moet bij het opstellen van een bestemmingsplan alle relevante belangen 

inventariseren en deze belangen tegen elkaar afwegen. Ze is bij het maken van een bestemmingsplan 

ook verplicht een onderzoek te (laten) doen om alle belangen in beeld te brengen. De bescherming van 

dieren die in het plangebied voorkomen, vormt een belang dat bij de inventarisatie en vervolgens bij de 

afweging van de belangen aan de orde zal moeten komen. Dit betekent dat het college van B&W in het 

kader van het opstellen van elk bestemmingsplan onderzoek moet (laten) verrichten naar de 

aanwezigheid van beschermde soorten en de mate waarin door het voorgenomen plan het leefgebied 

van deze soorten wordt aangetast. Is er sprake van beschermde soorten en wordt hun leefgebied 

aangetast, dan dient naar alternatieven te worden gezocht.  

 

Aanbeveling 32:  De gemeente besteedt in haar bestemmingsplan aandacht aan dierenwelzijn en 

soortenbescherming. 
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9.2.2 De kapvergunning 

Voor het kappen van bomen is soms een kapvergunning nodig. De gemeente legt in een 

bomenverordening vast welke bomen zonder vergunning gekapt mogen worden en voor welke bomen 

een kapvergunning moet worden aangevraagd. De regels zijn dus niet in elke gemeente hetzelfde. In 

sommige gemeenten hoeft bijvoorbeeld geen vergunning aangevraagd te worden voor het kappen van 

fruitbomen of dode bomen. In een bomenverordening kan de gemeente verder nog extra voorwaarden 

voor een kapvergunning opnemen, zoals een verbod op het kappen van bomen in het broedseizoen. De 

gemeente Den Haag heeft zo bijvoorbeeld de voorwaarde opgenomen dat een kapvergunning niet 

gebruikt mag worden tussen 15 maart en 15 juli
29

. 

 

De kapvergunning maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning, die ongeveer 25 typen 

vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu bundelt. De omgevingsvergunning 

houdt rekening met onder andere de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet (zie ook 

paragraaf 2.6). 

 

Aanbeveling 33: De gemeente neemt een artikel op in haar bomenverordening, waarin staat dat het 

verboden is om in het broedseizoen bomen te kappen. 

9.2.3 Verkeersmaatregelen om dieren te beschermen 

Gemeenten kunnen als wegbeheerder maatregelen nemen voor de regulering van het verkeer. Dit is 

geregeld in de Wegenverkeerswet (WVW). Bij verkeersbesluiten moet 

worden aangegeven welke doelstellingen met het besluit worden 

beoogd. De WVW geeft een opsomming van de belangen die met 

maatregelen op grond van deze wet kunnen worden nagestreefd. Naast 

de bescherming van verkeersbelangen (bijvoorbeeld het verzekeren van 

de veiligheid op de weg en het beschermen van gebruikers en 

passagiers), kunnen verkeersbesluiten ook leiden tot het voorkomen of 

beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken 

van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of de functie van objecten of gebieden. 

 

Het beschermen van dieren die door het verkeer worden bedreigd, vormt een belang dat valt onder de 

eerste situatie. Dit betekent dat gemeenten met het oog op het beschermen van in het wild levende 

dieren verkeersbesluiten kunnen nemen voor de wegen die door hen worden beheerd. De gemeente kan 

bijvoorbeeld wegen afsluiten in verband met de paddentrek, hekwerken of tunnels plaatsen of de 

maximumsnelheid beperken om overstekende dieren te beschermen. Door middel van tunnels en 

bruggen (ecoducten) kan de gemeente versnipperde natuur weer ontsnipperen zodat dieren zich kunnen 

verspreiden en naar andere gebieden kunnen trekken. In goten en bij putten kunnen maatregelen 

worden getroffen om te voorkomen dat kikkers en padden vast komen te zitten of in straatkolken worden 

meegevoerd.  
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 Gemeente Den Haag, 12 januari 2010. Herziening periode broedseizoen in kapvergunning.  
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Aanbeveling 34: De gemeente neemt in overleg met de Dierenbescherming verkeersmaatregelen op 

wegen en in goten die door hen worden beheerd met het oog op het beschermen van dieren in het wild. 

9.2.4 Baggeren 

Een gemeente mag niet zomaar ergens baggeren, maar is verplicht eerst een gedegen onderzoek uit te 

voeren naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten om na te gaan of ze een ontheffing aan moet 

vragen bij het ministerie van Economische Zaken. Bij de voorbereiding van het baggerwerk moet dus 

rekening worden gehouden met de aanwezige dieren en planten. In samenwerking met een ecoloog 

kunnen kwetsbare punten op een rij worden gezet. Vervolgens moet de gemeente een plan maken 

wanneer en hoe het best gebaggerd kan worden afhankelijk van een inventarisatie van de aanwezige 

fauna.  

Een ontheffing is niet nodig als het gaat om regulier beheer, gebruik en onderhoud in een gebied waarin 

uitsluitend algemene soorten voorkomen. Gaat het om regulier beheer, onderhoud of gebruik en komen 

er andere dan uitsluitend algemene soorten voor, dan hoeft men ook geen ontheffing aan te vragen als 

er gewerkt wordt volgens een door het ministerie goedgekeurde gedragscode. Een voorbeeld van een 

dergelijke gedragscode is de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen
30

. 

 

Wanneer de gemeente baggerwerkzaamheden uitvoert, kunnen die het beste plaatsvinden in september 

of oktober, omdat dit een periode is tussen de voortplanting en winterrust van vissen en amfibieën in. 

Het is belangrijk om gefaseerd en gericht te baggeren, zodat dieren kunnen wennen en rustig naar een 

andere plek kunnen gaan. Ook is het belangrijk er rekening mee te houden dat dieren 

ontsnappingsmogelijkheden moeten hebben. Vissen kunnen eventueel worden teruggezet of verplaatst 

en er dient rekening te worden houden met de weersomstandigheden. Dit laatste heeft met name 

betrekking op de temperatuur van het water. Als die te hoog of te laag is, dan is extra voorzorg 

noodzakelijk. Bij een te lage temperatuur raken vissen en amfibieën inactief waardoor zij niet meer 

kunnen vluchten. Bij een te hoge temperatuur kan zuurstofloosheid van het water ontstaan. 

 

Aanbeveling 35: Als de gemeente een opdracht geeft tot het droogleggen of uitbaggeren van een sloot, 

verplicht zij de baggeraar contractueel om preventieve maatregelen te nemen die leed  ten aanzien van 

vissen en andere dieren in de sloot voorkomen. 

  

                                                           
30

 Unie van Waterschappen, oktober 2006. Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. 
Goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 10 juli 2006. 

Oplossingen tegen sterfte amfibieën in straatkolken 

Onderzoek op 36 locaties in Nederland toont aan dat jaarlijks substantiële aantallen amfibieën en 

ook zoogdieren opgesloten raken in straatkolken van de riolering. Ze komen er bijna nooit meer 

levend uit. Stichting RAVON en Stichting RIONED hebben oplossingen ontwikkeld, die de dieren 

beschermen of de gelegenheid geven om te ontsnappen. 

 

Bron: www.dierenbescherming.nl, 20 februari 2013.  
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9.2.5 Bescherming van flora en fauna in openbaar groen 

Als beheerder van parken, plantsoenen en overig openbaar groen kan een gemeente ook allerlei 

maatregelen nemen ter bescherming van de dieren die in deze gebieden leven. 

Er kan gedacht worden aan allerlei praktische maatregelen, zoals de keuze om bij het bestrijden van 

onkruid geen chemische middelen te kiezen, maar middelen die niet schadelijk zijn voor dieren.  

Een andere maatregel is om in plaats van een hoge beschoeiing aflopende oevers te creëren, zodat 

amfibieën en watervogels gemakkelijk in en uit het water kunnen komen. Bloeiende oevers en 

wegranden geven een thuis aan veel soorten insecten en dat trekt weer allerlei vogels. Men kan de 

aanwezigheid bevorderen van insecten en slakken etende dieren, zoals egels. Met dit soort maatregelen 

wordt dus juist flora en fauna in stand gehouden en gestimuleerd en wordt het beheer van het 

gemeentelijk groen afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van de dieren en hun 

leefgebieden.  

 

Beheer van openbaar groen kan ook bijdragen aan de vorming van een ecologische infrastructuur 

tussen de terreinen die uit natuuroogpunt waardevol zijn. Verbindingszones zijn onmisbaar voor de 

natuur in het stedelijke gebied. Dieren kunnen zich daarlangs verplaatsen naar andere gebieden. 

Dergelijke gebiedswisseling is niet alleen voor het overleven van individuele dieren, maar ook voor de 

instandhouding van de populatie van belang. Voorbeelden van ecologische infrastructuur zijn lintvormige 

beplantingen, niet gemaaide oeverkanten voor kleine dieren, viaducten en tunnels voor dieren bij drukke 

verkeerswegen en het laten groeien van bloemen in de bermen, zodat deze voor insecten een 

verbinding kunnen vormen tussen natuurgebieden.  

 

In een plan (een natuurontwikkelingsplan, een groenstructuurplan en dergelijke) kan de gemeente haar 

integrale visie voor de langere termijn voor het openbaar groen vastleggen. Een belangrijk onderdeel 

van zo’n plan is een inventarisatie van de verschillende in de gemeente levende dieren en hun 

leefgebieden. Op basis van deze inventarisatie kan de natuurwaarde van de verschillende gebieden 

worden vastgesteld en kunnen doelstellingen worden geformuleerd. Bovendien zal het plan maatregelen 

en voorstellen moeten bevatten om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Voorbeelden van 

dergelijke voorstellen zijn het zorgen voor ecologische ontwerpen voor nieuwbouwwijken, het aanpassen 

van groenbeheer en groeninrichting, zodat natuurlijke processen een kans krijgen en bestaande 

groenvoorzieningen natuurlijker worden. 

 

Aanbeveling 36: De gemeente gebruikt geen gif ter bestrijding van ongewenste kruidengroei en geeft 

prioriteit aan natuurontwikkeling door bijvoorbeeld de aanleg van bloemrijke bermen, plaatsing van 

nestkasten of het creëren van ecologische infrastructuur.  

 

Aanbeveling 37: De gemeente legt haar integrale visie op openbaar groen voor de langere termijn vast in 

bijvoorbeeld een natuurontwikkelingsplan of groenstructuurplan.  

9.2.6 Vleermuizen in de stad 

In Nederland komen 17 verschillende soorten vleermuizen voor. Een aantal vleermuissoorten leeft in 

stedelijk gebied, waar de dieren zich schuilhouden in spleten en kieren van gebouwen, op zolders of in 

bomen. Lange tijd waren gebouwen en huizen uiterst geschikt voor de vleermuizen. De laatste tijd 

worden gebouwen en huizen echter vaak zodanig gebouwd, gerenoveerd of gesloopt dat zij 

ontoegankelijk zijn voor onder andere muizen en ratten en daardoor ook verblijfplaatsen voor 

vleermuizen verloren gaan of ontbreken. Ook komt er op steeds meer plekken verlichting, die schadelijk 

kan zijn voor vleermuizen.  
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Op 6 september 2013 is tussen Rijksoverheid, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties het 

Energieakkoord gesloten. Dit akkoord is erop gericht energie te besparen en groene vormen van energie 

in te zetten. Een onderdeel van het akkoord is speciaal gericht op het na-isoleren van bestaande 

woningen om de stookkosten en daarmee uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Een goede zaak, vindt 

ook de Dierenbescherming. Echter, het na-isoleren van woningen brengt risico’s met zich mee voor 

vleermuizen. Als mogelijke maatregel om huizen beter te isoleren worden spouwmuren, veelal een 

verblijfplaats van vleermuizen, opgevuld met isolerend materiaal. Het gevolg is dat vleermuizen niet 

meer terecht kunnen in de spouwmuur of sterven doordat zij gevangen zitten in het isolatiemateriaal.  

 

Om ervoor te zorgen dat vleermuizen ook in de toekomst kunnen overleven in stedelijk gebied en om te 

voorkomen dat bepaalde vleermuissoorten lokaal of regionaal zullen uitsterven als gevolg van menselijk 

handelen, is het van belang het stedelijk gebied geschikt te maken en te houden voor vleermuizen. De 

gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen door te sturen op vleermuisvriendelijk bouwen, 

verbouwen of na-isoleren, bij gemeentelijke projecten te kiezen voor een aannemer die rekening houdt 

met vleermuizen en te werken aan vleermuisvriendelijke verlichting. Daarnaast kan de gemeente 

voorlichting geven over vleermuizen in de stad en burgers en aannemers informeren over de 

problematiek en oplossingen, zoals het ophangen of inbouwen van vleermuiskasten en het treffen van 

maatregelen bij na-isolatie. De gemeente Amersfoort besteedt op haar website al aandacht aan 

vleermuizen en na-isolatie
31

 en werkt mee aan het ontwikkelen van een leidraad hiervoor.  

Op ‘www.vleermuizenindestad.nl’ is meer informatie te vinden over vleermuizen in stedelijk gebied en 

vleermuisvriendelijke oplossingen. 

 

Aanbeveling 38: De gemeente stimuleert vleermuisvriendelijk bouwen, verbouwen, slopen en isoleren en 

werkt aan vleermuisvriendelijke verlichting. 

 

Aanbeveling 39: De gemeente geeft (via haar website) voorlichting over vleermuizen in stedelijk gebied 

en informeert zo burgers en aannemers over vleermuizen en vleermuisvriendelijk werken. 

9.2.7 Generieke Aanpak Natuur 

Wanneer gemeenten, bedrijven of burgers te maken krijgen met de Flora- en faunawet in het kader van 

ruimtelijke ingrepen is het vaak een tijdrovende en kostbare klus om rekening te houden met 

beschermde soorten en hier compenserende of mitigerende maatregelen voor te treffen. Bovendien 

blijven er tot op heden kansen om soorten beter te beschermen en  effectiever te werk te gaan onbenut 

doordat verschillende partijen ieder hun eigen ontheffing aanvragen en er weinig tot geen afstemming 

plaatsvindt.  Het Ministerie van Economische Zaken is momenteel bezig met een implementatietraject 

van de natuurwetgeving waarbij een aantal instrumenten ontwikkeld wordt om de burger,  bedrijven en 

overheden te ontzorgen en kansen beter te benutten
32

. In samenwerking met een aantal gemeenten en 

ecologische adviesbureaus is begin 2013 een werkgroep opgericht  die  zich bezighoudt met het 

opstellen van kaders voor het aanvragen van een Generieke Ontheffing enerzijds en het maken van een 

Handreiking Generieke Aanpak anderzijds. Op deze manier hoopt men te komen tot de Generieke 

Aanpak Natuur. 

 

De Generieke Aanpak Natuur  (GAN) moet de mogelijkheid bieden om in de toekomst zorgvuldiger om 

te gaan met ruimtelijke ingrepen, doordat er gebiedsgericht wordt gewerkt met een lange termijn 

planning. Hierdoor is meer afstemming mogelijk binnen een regio en wordt rekening gehouden met 

andere gebiedsontwikkelingen die binnen de regio plaatsvinden. De focus ligt op een gunstige staat van 

                                                           
31

 www.amersfoort.nl/vleermuizen  
32

 Nieuwsbrief Generieke Aanpak Natuurwetgeving, Juni 2013. generiekeaanpaknatuurwetgeving.blogspot.nl  

http://www.vleermuizenindestad.nl/
http://generiekeaanpaknatuurwetgeving.blogspot.nl/
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instandhouding van soorten en het robuuster maken van populaties, waardoor zij ook tegen een stootje 

kunnen. Binnen deze aanpak wordt het mogelijk  generieke ontheffingen aan te vragen.  

 

Een belangrijk onderdeel binnen de GAN zijn soortenmanagementplannen. Een 

soortenmanagementplan (SMP) beschrijft hoe een soort (op de lange termijn) wordt beschermd in relatie 

tot het plan waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Om een SMP op te stellen is een gedegen 

inventariserend onderzoek nodig naar soorten die voorkomen in het gebied en het (ruimtelijke) gedrag 

van deze soorten. In het SMP wordt ook rekening gehouden met kansen voor de toekomst en worden 

potentiële natuurwaarden meegenomen.   

 

De Dierenbescherming staat positief tegenover meer samenhang tussen verschillende projecten, maar 

benadrukt dat bij elke ingreep ook rekening gehouden dient te worden met het individuele dier. Bij 

ingrepen dient men dusdanig te werk te gaan dat aanwezige dieren niet worden verwond en de kans 

krijgen zich te verplaatsen. Ook in het kader van de zorgplicht die is vastgelegd binnen de Wet dieren en 

de Flora- en faunawet is dit laatste van belang. 

 

Aanbeveling 40: De gemeente  streeft ernaar om bij ontheffingsaanvragen voor ruimtelijke ingrepen 

gebiedsgericht te werken en verschillend plannen op elkaar af te stemmen en op termijn te gaan werken 

volgens de Generieke Aanpak Natuur.  
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10 Overzicht aanbevelingen 

10.1 Algemeen 

Aanbeveling 1: De gemeente stelt diervriendelijk beleid op en legt dit vast in een nota Dierenwelzijn. 

 

Aanbeveling 2: De gemeente heeft een wethouder dierenwelzijn, die verantwoordelijk is voor 

dierenbeleid en dierenwelzijn waarborgt. 

10.2 Dieren in nood  

Aanbeveling 3: De gemeente maakt goede afspraken met dierenopvangcentra en ambulancediensten 

over de opvang van dieren en verstrekt een kostendekkende vergoeding. De gemeente gebruikt hiervoor 

bij voorkeur het door de Dierenbescherming opgestelde ‘Basisarrangement Dierennoodhulp’.   

 

Aanbeveling 4: De gemeente ziet het vervoer van zieke, gewonde en gevonden dieren als onderdeel van 

haar verantwoordelijkheden en ondersteunt het werk van de dierenambulance.  

 

Aanbeveling 5: De gemeente neemt een faciliterende rol in bij het tot stand komen van afspraken tussen 

hulpdiensten en opvangcentra over de opvang van huisdieren in geval van een (gedwongen) opname, 

arrestatie of huiselijk geweld.   

 

Aanbeveling 6: De gemeente verleent een ontheffing aan de dierenambulance voor het medegebruik 

van bus- en trambanen.  

 

Aanbeveling 7: De gemeente neemt in haar rampenplan een apart stuk op over de hulp aan dieren. 

10.3 Gezelschapsdieren 

Aanbeveling 8: De gemeente informeert burgers over het belang van chippen van katten en ondersteunt 

en faciliteert chipacties voor katten. 

 

Aanbeveling 9: De gemeente stelt hondenbeleid op, dat betrekking heeft op onder andere voorzieningen 

voor honden en bijtincidenten. Bij het opstellen van het beleid staat het welzijn van de hond centraal. 

 

Aanbeveling 10: De gemeente maakt afspraken met opvangcentra over een locatie of een eventuele 

bijdrage voor renovatiekosten. 

 

Aanbeveling 11: De gemeente geeft in haar gemeentegids en op haar website tips over hoe te handelen 

bij een weggelopen huisdier en plaatst daarbij het telefoonnummer van de plaatselijke afdeling van de 

Dierenbescherming of andere meldpunten voor vermiste huisdieren. 

 

Aanbeveling 12: De gemeente speelt een rol bij de uitbreiding van het aantal woonzorg- en 

verpleeghuizen waar ouderen met hun huisdier welkom zijn of bemiddelt tussen ouderen met een 

huisdier en directies van woonzorg- en verpleeghuizen.  

 

Aanbeveling 13: De gemeente geeft op haar website voorlichting over het diervriendelijk houden van 

hobbydieren en regelgeving met betrekking tot hobbydieren.  
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Aanbeveling 14: De gemeente stelt een diervriendelijk beleid op ten aanzien van het verlenen van 

vergunningen voor schuilstallen voor hobbydieren. 

 

Aanbeveling 15: De gemeente staat het oprichten en beheren van een kinder- of stadsboerderij of 

hertenkamp slechts onder bepaalde voorwaarden toe en ziet erop toe dat het welzijn, de gezondheid en 

integriteit van de dieren zijn gewaarborgd en maakt bij voorkeur gebruik van de intentieovereenkomst 

voor dierenwelzijn op kinderboerderijen.  

10.4 Evenementen met dieren  

Aanbeveling 16: De gemeente hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren. 

 

Aanbeveling 17: De gemeente staat evenementen met dieren, zoals struisvogelraces en 

paardenmarkten niet toe. 

 

Aanbeveling 18: Wanneer de gemeente toch een vergunning voor een paardenmarkt wil afgeven, doet 

zij dit volgens het protocol welzijn paardenmarkten.  

10.5 Landbouwhuisdieren 

Aanbeveling 19: De gemeente voorkomt met behulp van haar bestemmingsplannen de vestiging of 

uitbreiding van vee-industrie binnen haar grenzen. 

 

Aanbeveling 20: De gemeente stimuleert vormen van diervriendelijkere veehouderij door zelf het goede 

voorbeeld te geven en alleen producten met het Beter Leven kenmerk of biologische producten te 

gebruiken en te zorgen voor de aanwezigheid van vegetarisch voedsel.  

 

Aanbeveling 21: De gemeente stelt extra eisen aan de brandveiligheid van stallen en controleert stallen 

regelmatig op brandveiligheid. Ook zorgt de gemeente ervoor dat de brandweer is voorbereid op het 

aanpakken van stalbranden door regelmatig te oefenen en een aanvalsplan voor stalbranden op te 

stellen.  

10.6 Proefdieren 

Aanbeveling 22: De gemeente besteed aandacht aan het gebruik van proefdiervrije producten, zoals 

schoonmaakmiddelen en zeep, in gemeentelijke ruimtes.  

10.7 In het wild levende dieren: jacht, beheer en schadebestrijding 

Aanbeveling 23: De gemeente staat jacht op gemeentegronden niet toe.  

 

Aanbeveling 24: De gemeente voorziet, eventueel in samenwerking met de Dierenbescherming, 

inwoners van informatie over dieren in hun omgeving. Zo kan acceptatie van dieren rondom de 

woningen worden vergroot en door preventief handelen worden voorkomen dat mensen overlast 

ervaren. 

  

Aanbeveling 25: De gemeente overlegt met de Dierenbescherming over alternatieve methoden, in plaats 

van doden van dieren, voor het voorkomen van schade en verkeersongevallen binnen de gemeente. 

  

Aanbeveling 26: De gemeente geeft informatie aan burgers over diervriendelijke manieren van schade 

beperken en legt daarbij de nadruk op diervriendelijke en preventieve maatregelen. 
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Aanbeveling 27: De gemeente biedt financiële ondersteuning aan de TNR-methode van de 

Dierenbescherming, in het kader van haar wettelijke taak ten aanzien van zwervend aangetroffen dieren.  

 

Aanbeveling 28: De gemeente verpacht geen (vis)water aan hengelsportverenigingen 

 

Aanbeveling 29: De gemeente geeft samen met natuur- en dierenbeschermingsorganisaties voorlichting 

over de leefwijze en gedrag van vissen, zonder ze daarbij op te vissen of op andere wijze te verstoren. 

10.8 In het wild levende dieren: ruimtelijke ingrepen 

Aanbeveling 30: De gemeente zorgt ervoor dat diegenen die ruimtelijke ingrepen doen of hierbij 

betrokken zijn, goed op de hoogte zijn van de geldende gedragscode en volgens deze gedragscode 

werken. Een regelmatige evaluatie en controle in het veld maken hier onderdeel van uit.  

 

Aanbeveling 31: De gemeente treft bij ruimtelijke ingrepen zo veel mogelijk compenserende en/of 

mitigerende maatregelen, waardoor schade aan flora en fauna verder worden beperkt.  

 

Aanbeveling 32:  De gemeente besteedt in haar bestemmingsplan aandacht aan dierenwelzijn en 

soortenbescherming. 

 

Aanbeveling 33: De gemeente neemt een artikel op in haar bomenverordening, waarin staat dat het 

verboden is om in het broedseizoen bomen te kappen. 

Aanbeveling 34: De gemeente neemt in overleg met de Dierenbescherming verkeersmaatregelen op 

wegen en in goten die door hen worden beheerd met het oog op het beschermen van dieren in het wild. 

 

Aanbeveling 35: Als de gemeente een opdracht geeft tot het droogleggen of uitbaggeren van een sloot, 

verplicht zij de baggeraar contractueel om preventieve maatregelen te nemen die leed  ten aanzien van 

vissen en andere dieren in de sloot voorkomen. 

 

Aanbeveling 36: De gemeente gebruikt geen gif ter bestrijding van ongewenste kruidengroei en geeft 

prioriteit aan natuurontwikkeling door bijvoorbeeld de aanleg van bloemrijke bermen, plaatsing van 

nestkasten of het creëren van ecologische infrastructuur.  

 

Aanbeveling 37: De gemeente legt haar integrale visie op openbaar groen voor de langere termijn vast in 

bijvoorbeeld een natuurontwikkelingsplan of groenstructuurplan.  

Aanbeveling 38: De gemeente stimuleert vleermuisvriendelijk bouwen, verbouwen, slopen en isoleren en 

werkt aan vleermuisvriendelijke verlichting. 

 

Aanbeveling 39: De gemeente geeft (via haar website) voorlichting over vleermuizen in stedelijk gebied 

en informeert zo burgers en aannemers over vleermuizen en vleermuisvriendelijk werken. 

 

Aanbeveling 40: De gemeente  streeft ernaar om bij ontheffingsaanvragen voor ruimtelijke ingrepen 

gebiedsgericht te werken en verschillend plannen op elkaar af te stemmen en op termijn te gaan werken 

volgens de Generieke Aanpak Natuur.  
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Bijlage 1 Vissoorten met speciale regelgeving ten aanzien 

van hengelen 

A. Volgens de Flora- en faunawet beschermde soorten waar niet op mag worden gevist: 

 

- Aal 

- Beekprik 

- Bittervoorn 

- Elrits 

- Gestippelde alver 

- Grote modderkruiper 

- Houting 

- Kleine modderkruiper 

- Rivierdonderpad 

- Steur 

 

Wanneer een hengelaar per ongeluk een van deze soorten vangt, dient hij het dier zo zorgvuldig 

mogelijk terug te zetten in hetzelfde water.  

 

B. Soorten waarvoor minimum maten van kracht zijn wanneer de vissen worden meegenomen 

voor consumptie: 

 

- Baars 

- Barbeel 

- Beekforel 

- Bot 

- Kopvoorn 

- Paling 

- Rivierprik 

- Snoek 

- Snoekbaars 

- Vlagzalm 

- Zeelt (in zoetwater) 

 

Deze regels zijn ingevoerd om te voorkomen dat jonge vissen, die nog nakomelingen kunnen krijgen, 

voortijdig uit de populatie gehaald worden. Het is een maatregel om te voorkomen dat de populatie 

achteruit gaat. Ook voor zoutwatervissen zijn er voor veel soorten minimum maten van kracht.   

 

C. Soorten waarvoor geldt dat hengelaars ze in een bepaalde tijd van het jaar niet mogen 

meenemen: 

 

- Baars 

- Barbeel 

- Beekforel 

- Kopvoorn 

- Snoek 

- Snoekbaars 

- Winde 

 

D. Soorten die gedurende het hele jaar niet mogen worden meegenomen: 

 

- Elft 

- Fint 

- Graskarper 

- Kwabaal 

- Meerval 

- Serpeling 

- Sneep 

- Vlagzalm 

- Zalm 

- Zeeforel 

- Zeeprik 
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