DE TAKEN VAN DE AID IN DE NERTSENHOUDERIJ
J. de Jager
Algemene Inspectiedienst (AID)
Inleiding
Het feit dat de AID een bijdrage levert aan deze studiemiddag heeft alles te maken met de als
gevolg van maatschappelijke kritiek geformuleerde welzijnmaatregelen voor het houden van
nertsen.
Bedoeld wordt het Plan van Aanpak Nertsenhouderij waarin normen worden gesteld ten
aanzien van de huisvesting en verzorging van nertsen.
Dit plan kwam in 1995/96 tot stand door samenwerking van de Nederlandse vereniging van
Fokkers van Edelpelsdieren (NFE) en het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV).
De NFE zal voor de implementatie van het plan van aanpak zorg dragen en toezien op een
correcte naleving ervan. Hierin wordt de NFE bijgestaan door een projectgroep waarin ook de
AID participeert. Jaarlijks dient de NFE een rapportage over de voortgang aan de Minister van
LNV uit te brengen. Aan de AID is opgedragen om de jaarrapportages steekproefsgewijs te
verifiëren.
De AID-organisatie
Alvorens inhoudelijk op deze verificatie-opdracht in te gaan is het zinvol om enige informatie
te verschaffen over de taakstelling en organisatie van de AID.
De AID ressorteert onder het ministerie van LNV. Het is een bijzondere opsporingsdienst die
belast is met de handhaving van circa 500 wetten en regelingen op het terrein van
volksgezondheid, milieu- en natuurbescherming, diergezondheid en dierwelzijn, fytosanitair
beheer, economie, kwaliteitsbeheer, subsidiebeheer.
Het is de taak van de AID om ten aanzien van bedoelde regelgeving een bijdrage te leveren
aan het vestigen van een politiek/maatschappelij k als aanvaardbaar gekwalificeerd
nalevingsniveau.
Om dit te realiseren voert de AID verificaties, controles en opsporingsonderzoeken uit
conform een in overleg met de Minister vastgesteld jaarplan.
Hiervoor heeft de AID de beschikking over ruim 400 gekwalificeerde medewerkers. Naast de
noodzakelijke materiekennis beschikken deze over opsporingsbevoegdheid. In geval van
vermoedelijke overtreding kunnen zij o.a. proces-verbaal opmaken, inbeslagneming, plaatsen
betreden, monsters nemen, administratie inzien, verdachten aanhouden.
Organisatorisch zijn deze functionarissen ondergebracht in regionale controleteams van
verschillende disciplines. Deze teams verrichten hun handhavingswerkzaamheden in
doelgroepen van de sectoren: visserij, veehouderij, zuivel, vlees, land- en tuinbouw,
gezelschapsdieren, recreatiedieren.
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De taak van de AID in de nertsenhouderij
Gezondheids- en welzijnsnormen voor de dierhouderij, ook die voor de nertsen, behoren tot
de werkingssfeer van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWJ
De GWW omvat een uitgebreide regelgeving in de vorm van algemene maatregelen van
bestuur (AMvB) waarvan de handhaving is opgedragen aan de AID.
De welzijnsmaatregelen voor de nertsenhouderij zijn echter niet in een AMvB vastgelegd,
maar in een door de sector opgesteld plan van aanpak.
Vanwege de afwezigheid van een wettelijke regeling is in beginsel geen sprake van
strafrechtelijke handhaving. De inzet van de AID blijft beperkt tot het beoordelen van een
aantal bedrijven op uitvoering van de welzijnsmaatregelen conform het Plan van Aanpak
Nertsenhouderij.
De steekproef strekt zich uit tot de gehele doelgroep, dus inclusief de nertsenhouderijen die
niet bij de NFE zijn aangesloten.
De beoordelingsresultaten vormen een belangrijke basis voor het verifiëren van de juistheid
van de rapportages die de NFE jaarlijks over de voortgang van de implementatie van het plan
van Aanpak uitbrengt aan LNV.
Excessen, ernstige gevallen van gezondheids- en welzijnsbenadeling, kunnen op grond van
artikel 36 van de GWW wel strafrechtelijk door de AID worden aangepakt.
Werkwijze AID
De AID-medewerkers die belast zijn met controle op de welzijnsnormen van het plan van
aanpak, hebben hiervoor een speciale opleiding genoten bij het IPCD te Horst. Met de
verworven kennis hopen zij een goede gesprekspartner te zijn voor de te controleren
nertsenhouder.
De AID-controle speelt zich hoofdzakelijk af op de nertsenfarm en omvat de volgende
activiteiten:
opmeten van de afmetingen van kooien en nestboxen
- bepalen of groepshuisvesting conform de oppervlaktenormen plaatsvindt ;
- bezien of nestboxen voldoende strooisel (stro/houtkrullen) bevatten;
- nagaan of de minimum speenleeftijd van 11 weken in acht is genomen;
- bekijken of elke kooi voorzien is van een ligplatform en plastic cylinder van de juiste
afmetingen;
- nagaan op welke wijze invulling is gegeven aan een ruimer voederregime, o.a. beoordelen
conditie en berekenen voederverbruik;
- vaststellen in welke mate nertsen stereotiepe gedragingen vertonen;
- inventariseren in welke omvang (%) de onderscheiden aanpassingen zijn gerealiseerd .
Hierbij betrekt de AID ook de realisatiegegevens die de nertsenhouders middels het inzenden
van formulieren “Enquête Plan van Aanpak Nertsenhouderv ” aan de NFE hebben verstrekt.
Zo nodig zullen de normen van het plan van aanpak administratief, o.a. met behulp van de
bedrijfsadministratie, worden getoetst.
De resultaten van de bedrijfscontroles rapporteert de AID rechtstreeks aan het ministerie van
LNV.
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Bereikbaarheid AID
Het hoofdkantoor van de AID is gevestigd te Kerkrade. Het controle- en opsporingswerk
speelt zich af in de drie regionale inspecties: West-, Zuid- en Noordoost Nederland, alsmede
een landelijk opererende afdeling Recherche.
Hoofdkantoor AID
Kloosterraderstraat 25
Postbus 234
6460 AE KERKRADE

Telefoon: 045-5466222 dag en nacht bereikbaar

Inspectie Noord & Oost-Nederland
Groningen/Frieslandrenthe/
Overij ssel/Gelderland/Flevoland
Assendorperdíj k 2
Postbus1 0063
8000 GB ZWOLLE
Telefoon: 03 8-429 13 00
Inspectie West-Nederland
Zuid-HollandNoord-Holland/Utrecht
Burg.Verderlaan 15F
Postbus 140
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030-6692669
Inspectie Zuid-Nederland
Noord-Brabant/Zeeland/Limburg
Ekkerstraat 2
Postbus 90060
5600 PM EINDHOVEN

Telefoon: 040-2562562

Afdeling Recherche
Landelijk werkzaam
Burg.Verderlaan 15B
Postbus 140
3454 ZJ DE MEERN

Telefoon: 030-6692669
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