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Nertsenkwekerijen  -  Controles 

In 2017 werden drie nertsenkwekerijen in Vlaanderen gecontroleerd. Die controles gaven 
aanleiding tot het opstellen van twee pv’s en een pv van waarschuwing.

1. Wat waren de precieze overtredingen waarvoor de pv’s werden opgesteld?

2. Wat waren de redenen waarom een waarschuwing werd gegeven?

3. a) Werden er op het bedrijf waar een waarschuwing werd gegeven non-
conformiteiten vastgesteld met betrekking tot het doden van de dieren? 

b) Verliep met andere woorden de doding rustig, was de gasconcentratie in de 
verdovingsbak correct, werd er correct met de dieren omgegaan en was er al dan 
niet gekrijs van de dieren in de verdovingsbak waarneembaar?

4. Werden er overtredingen vastgesteld met betrekking tot de huisvesting van de 
nertsen? Zo ja, welke?

5. Op basis van welke concrete parameters worden inspecties rond huisvesting van 
nertsen in de kooien verricht?

6. Naast Griekenland en Frankrijk is ons land één van de weinige die de aanbevelingen 
van de Raad van Europa niet heeft omgezet in eigen regelgeving.

a) Welk statuut en welke functie hebben deze aanbevelingen bij de beoordeling door 
de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn?

b) Worden deze criteria expliciet gehanteerd in pv’s of pv’s van waarschuwing? Zo ja, 
op basis van welke rechtsgrond gebeurt dit dan?

7. Kunnen nertsenhouders gesanctioneerd worden op basis van één of meerdere 
aanbevelingen van de Raad van Europa rond het houden van nertsen?

8. a) Kunnen nertsenhouders een waarschuwing krijgen op basis van één of meerdere 
niet in eigen regelgeving omgezette aanbevelingen van de Raad van Europa?

b) Zo ja, welk gevolg moeten nertsenhouders hieraan geven?



9. Kan de inspectie Dierenwelzijn een officiële overtreding vaststellen bij een volgende 
inspectie indien blijkt dat een nertsenhouder na een waarschuwing op basis van een 
aanbeveling van de Raad van Europa geen gevolg heeft gegeven aan de vermaning 
in de waarschuwing?

10. a) Hebben de gecontroleerde nertsenhouders in 2017 verzet aangetekend tegen 
deze pv’s? 

b) Zo ja, op grond waarvan?

11. Hoe wordt binnen de dienst Dierenwelzijn bepaald wie de controles bij 
nertsenhouders moet verrichten?

12. a) Moet elke provinciale dienst intrinsiek beschikken over mensen die voldoende 
onderlegd zijn om controles bij nertsenhouders te kunnen doen?

b) Worden de controles bij nertsenhouders altijd verricht door controleurs van de 
dienst Dierenwelzijn uit dezelfde provincie waarin de betrokken nertsenhouders 
gevestigd zijn?

c) Welke vormingen en opleidingen hebben de inspecteurs van de dienst 
Dierenwelzijn gekregen met het oog op het inspecteren van nertsenhouderijen?

d) Welke vormingen en opleidingen zijn hieromtrent gepland in 2018?
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ANTWOORD
op vraag nr. 483 van 12 januari 2018
van GWENNY DE VROE

1. Het eerste pv betrof overtredingen bij het doden van de dieren. Het tweede pv 
werd opgesteld naar aanleiding van de toediening van verboden stoffen.

2-4.De waarschuwing werd uitgeschreven voor overtredingen aangaande de huisvesting 
van de dieren. Een aantal kooien was te klein.

5-9.Artikel 4 van de Dierenwelzijnswet bepaalt dat ieder die een dier houdt, verzorgt of 
te verzorgen heeft de nodige maatregelen moet nemen om het dier een in 
overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn 
gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, 
aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen. Op basis van dit 
artikel kan de Inspectiedienst Dierenwelzijn verbaliseren en maatregelen opleggen. 
De Inspectiedienst kan bij de beoordeling van dit artikel andere documenten als 
richtlijn gebruiken. 

10. Er werd geen verzet aangetekend.

11. Controles worden binnen de Inspectiedienst Dierenwelzijn toegewezen op basis van 
beschikbaarheid en ervaring van de inspecteurs.

12. De Inspectiedienst Dierenwelzijn heeft geen provinciale diensten. De inspecteurs 
hebben een specifieke opleiding rond de controle op het welzijn van pelsdieren 
gekregen. Er zijn in dit kader geen bijkomende opleidingen voorzien in 2018.


