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PVH-NIEUWSBRIEF nummer 1, november 2016 

 

 

 

Tijdens het overleg van de SectorOrganisatie PVH afgelopen maandag (28 november) heeft 

het PVH-bestuur toegezegd te proberen om de aangesloten organisaties en hun achterban 

via een nieuwsbrief te informeren over lopende zaken. De informatie die in deze 

nieuwsbrieven wordt gegeven, mag breed worden verspreid onder de achterban via 

mailings, verenigingsbladen en verenigingswebsites. In een aantal gevallen is het zelfs 

belangrijk voor de achterban dat zij over de aangereikte informatie beschikken. We rekenen 

erop dat de SectorOrganisatie PVH u en uw leden op deze wijze beter van dienst kan zijn. 

Het bestuur PVH. 

 

Controles namens de overheid bij dierhouders 

Het kan elke dierhouder zomaar overkomen dat hij controle krijgt van zijn gehouden dieren, 

van de documenten die bij de dieren horen en van de houderijomstandigheden. Meestal 

gaat dat goed, wordt het een gesprekje over de dieren terwijl intussen de papieren en de 

huisvesting worden bekeken. In een enkel geval helpt het de dierhouder verder omdat de 

controleur op zijn rondgang bij soortgelijke voorzieningen slimme oplossingen heeft gezien 

voor problemen die elke dierhouder tegen komt. 

Strikt genomen is het doel van deze controles na te gaan of de dierhouder zich aan de wet 

houdt. Daarbij is het uiteraard een vereiste, dat ook de controleur zich aan de wet houdt. In 

een enkel geval gaat dat minder goed, niet alleen bij de dierhouder. Mensen die het toezicht 

moeten houden op onze dierhouderij hebben wel eens heel eigen opvattingen over ‘hoe het 

hoort’, over wat goed en wat fout is. En ook bij hun leidinggevenden komt dat voor. In een 

aantal gevallen waren er aanwijzingen dat dit vanuit het ministerie van EZ of vanuit de RvO 

werd aangestuurd. Dat leidt ertoe dat ze proberen eisen op te leggen waarvoor de wettelijke 

basis ontbreekt. We kregen recent te maken met een aantal zaken van dit soort zaken bij 

houders van roofvogels en uilen. Maar het kan u bij elke diersoort overkomen. 

De kern van de boodschap voor u is, dat een controleur alleen maar eisen mag opleggen die 

wettelijk zijn vastgesteld. Mocht u te maken krijgen eisen die worden aangekondigd of via 

een dwangbesluit worden opgelegd, neem dan onmiddellijk contact op met uw bestuur. Van 

daaruit wordt dan juridische hulp vanuit de SectorOrganisatie PVH ingeschakeld. 
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Belangrijk voor alle houders van roofvogels en uilen, 

Momenteel heeft onze juriste, mw. Erna Philippi-Gho, een aantal zaken in behandeling waarbij 

handhavers van de overheid (NVWA en RvO) onterecht proberen houderijvoorschriften op te leggen 

aan houders van roofvogels en uilen. We hebben de indruk dat het hier om gericht beleid gaat, het 

komt te vaak voor in een korte periode. 

De werkwijze die men toepast is dat er een controle wordt uitgevoerd waarbij, al dan niet in 

samenspraak met een dierenarts, wordt vastgesteld dat de huisvesting niet voldoet (te klein is). 

Daarna volgt een bestuursdwangbesluit waarin wordt opgelegd dat de houder binnen een gestelde 

termijn aan bepaalde (soms de meeste vreemde) houderijvoorschriften moet voldoen. Die opgelegde 

houderijvoorschriften worden deels van internet geplukt, soms worden ze door de handhavers zelf 

bedacht. 

Deze manier van werken is niet alleen onacceptabel, ze is ook niet rechtmatig. Houderijvoorschriften 

moeten in wettelijk regels worden vastgesteld vóórdat ze mogen worden opgelegd. Voor roofvogels 

en uilen is dit niet gebeurd. Deze werkwijze moet gestopt worden, zo nodig, met tussenkomst van de 

rechter. Het enige criterium dat bepalend is bij een controle is, of de vogels in een staat van 

voldoende welzijn verkeren. 

Wilt u daarom, als u gecontroleerd wordt, dit via uw bestuursvertegenwoordigers aan ons melden? 

Als lid van een bij de SectorOrganisatie PVH aangesloten vereniging, helpen wij u graag met het 

voeren van de procedures, mocht het tot (de dreiging met) een bestuursdwangbesluit komen. Dit is 

onderdeel van de rechtsbescherming waar u als deelnemer van de SectorOrganisatie PVH zonder 

verdere kosten recht op hebt. 

Let wel, het gaat hier met name om bestuursrechtelijke procedures in situaties waarin (onterechte) 

houderijvoorschriften worden aangekondigd of opgelegd. In alle andere gevallen overleggen wij 

graag met u om na te gaan wat we wel en niet voor u kunnen doen. 

 

Ir. Ed.J.Gubbels 

Secretaris PVH 

www.huisdieren.nu 

 

 

http://www.huisdieren.nu/

