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Geachte heer Pijpers, 

 

Op 24 december 2013 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor “Onderwijs en 

onderzoek FD UU i.h.b. van DWHC” ontvangen. In deze brief stel ik u op de 

hoogte van mijn beslissing. 

 

Beslissing 

Ik heb besloten uw aanvraag gedeeltelijk goed te keuren. Hierbij verleen ik u de 

ontheffing die u heeft aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 

13, lid 1 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het vervoeren, afleveren 

en onder zich hebben van producten van beschermde inheemse zoogdieren 

(Mammalia), vogels (Aves), reptielen (Reptiles) en amfibieën (Amphibia) en 

producten van beschermde uitheemse diersoorten. Ik verleen u deze ontheffing 

voor de periode van 3 februari 2014 tot en met 2 februari 2019.  

 

Uw aanvraag voor een ontheffing van de verbodsbepaling genoemd in artikel 9, 

voor het doden van beschermde diersoorten, wijs ik af. U heeft geen ontheffing 

van artikel 9 nodig. Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. 

Aanvraag 

U vraagt, namens de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, 

ontheffing voor het vervoeren, afleveren en onder zich hebben van producten van 

beschermde inheemse zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën en uitheemse 

diersoorten ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Aan uw 

instelling is voor dit onderzoek eerder ontheffing met kenmerk FF/75a/2008/075 

verleend.  

 

De producten van dieren worden gebruikt voor postmortaal onderzoek, inclusief 

vervolgonderzoek, zoals histologisch, microbiologisch of toxicologisch onderzoek. 

Met deze onderzoeken wordt kennis vergaard over infecties en ziekten bij wilde 

dieren en gehouden exotische dieren. Deze onderzoeken hebben onder andere tot 

doel: 
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• het vaststellen van mogelijke oorzaken voor buitengewone en onverklaarbare 

sterfte bij in het wild levende dieren; 

• het geven van adviezen betreffende monitoring en surveillance van ziekten en 

infecties bij in het wild levende dieren; 

• het vroegtijdig signaleren van risico’s voor de volksgezondheid en de 

gezondheid van (gedomesticeerde) dieren; 

• fungeren als informatiebron voor nationale en internationale autoriteiten. 

De producten van dieren worden eventueel ook geprepareerd ten behoeve van 

een anatomische en pathologische studieverzameling die gebruikt wordt voor het 

onderwijs in de diergeneeskunde. 

 

Voor het onderzoek worden uitsluitend dode dieren gebruikt die: 

• dood zijn aangetroffen; 

• om reden van dierenwelzijn zijn geëuthaniseerd (bijvoorbeeld vanuit opvang); 

• of in het kader van de jacht werden geschoten en door de jager als afwijkend 

werden beoordeeld. 

Toelichting 

Relevante wet- en regelgeving 

In de bijlage kunt u de relevante wet- en regelgeving lezen. 

 

Ontheffing 

Uit de relevante wet- en regelgeving blijkt dat de aangevraagde ontheffing alleen 

kan worden verleend als: 

• De gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is; 

• Er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

• De ontheffing aangevraagd wordt ten behoeve van onderzoek en onderwijs, 

repopulatie en herintroductie. 

 

Voor de beschreven doeleinden worden uitsluitend dieren gebruikt die dood 

worden aangetroffen, geëuthaniseerd zijn of van de jacht afkomstig zijn. Van deze 

dieren mag worden aangenomen dat deze een natuurlijke dood gestorven zijn, of 

bij euthanasie of afschot in ieder geval buiten schuld van de ontheffinghouder. Het 

onderzoek heeft geen invloed op de instandhouding van de soorten. Integendeel, 

een identificatie van de oorzaken voor buitengewone sterfte van een diersoort kan 

juist een positieve bijdrage leveren aan de instandhouding van de soort. Het 

gebruik van producten van de genoemde soorten voor onderzoek en onderwijs 

mag daarom gezien worden als de beste oplossing.  

 

Wellicht ten overvloede wijs ik u op het feit dat de verleende ontheffing u niet 

ontslaat van de verplichting om te voldoen aan de eisen gesteld in de CITES-

wetgeving. Zie hiervoor ook voorwaarde 8 van de aan u verleende ontheffing.  

 

Artikel 9 

U vraagt tevens ontheffing aan van artikel 9 van de Flora- en faunawet voor wat 

betreft het doden van beschermde dieren. Uit uw activiteitenplan maak ik echter 

niet op dat u deze verbodsbepaling overtreedt met de handelingen die u gaat 

verrichten. U heeft daarom geen ontheffing voor artikel 9 nodig.  



 
  
 
 

  

 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Datum 

3 februari 2014 

Onze referentie 

Aanvraagnummer 

FF/75A/2013/056 

 

Pagina 3 van 5 

Conclusie 

Gelet op het bovenstaande verleen ik u ontheffing voor het gebruik van producten 

van beschermde inheemse en uitheemse diersoorten voor onderzoek en 

onderwijs. 

Rapportages 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te wijzen op voorwaarde 9 van 

uw ontheffing met kenmerk FF/75A/2008 075a. Hierin is opgenomen dat u 

jaarlijks een overzicht van de verkregen producten naar Dienst Regelingen (nu 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) moet zenden. Ik heb echter nog geen 

rapportages van u ontvangen over de jaren 2011 en 2013. Ik wil u verzoeken 

deze rapportages alsnog op te sturen en vanaf heden deze rapportages in de 

maand januari van ieder jaar op te sturen. 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Een 

digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl. Om in te loggen heeft u uw 

gebruikerscode en wachtwoord nodig, voor de ondertekening een TAN-code. Als u 

schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

40219, 8004 DE Zwolle.  

 

Bij het indienen van een digitaal bezwaarschrift vragen wij u naar een aantal 

gegevens uit deze brief. 

Maakt u schriftelijk bezwaar, vermeld in uw bezwaarschrift dan in ieder geval onze 

referentie en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt dit 

nummer in de rechter kantlijn in deze brief. 

 

Op mijn.rvo.nl vindt u meer belangrijke informatie over het digitaal en schriftelijk 

indienen van een bezwaarschrift. 

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 088 042 42 

42 (lokaal tarief). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

namens deze: 

 

 

 

Marco Klaassen 

Teammanager Vergunningen 
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Relevante wet- en regelgeving 

 

Flora- en faunawet 

Artikel 4  

1. Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt: 

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

van gedomesticeerde dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen soorten en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de 

huismuis; 

b. alle van nature op het Europese grondgebied van de Lid-Staten van de Europese 

Unie voorkomende soorten vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels 

behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten; 

c. alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen 

(…)  

 

Artikel 5 

1.  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen als beschermde uitheemse plantensoort of 

beschermde uitheemse diersoort worden aangewezen plantensoorten onderscheidenlijk 

diersoorten die niet van nature in Nederland voorkomen en die: 

a.  in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te 

worden bedreigd, dan wel die zodanige gelijkenis vertonen met bedoelde soorten 

dat aanwijzing ervan noodzakelijk is ter bescherming van die soorten, of 

b.  niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, 

doch ter bescherming waarvan maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van 

overmatige benutting, dan wel die zodanige gelijkenis vertonen met bedoelde 

soorten dat aanwijzing ervan noodzakelijk is ter bescherming van die soorten. 

2.  De aanwijzing van een plantensoort of van een diersoort als beschermde uitheemse 

plantensoort onderscheidenlijk als beschermde uitheemse diersoort geschiedt in 

afwijking van het bepaalde in het eerste lid bij ministeriële regeling indien die 

aanwijzing noodzakelijk is ter uitvoering van internationale verplichtingen of bindende 

besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties. 

3.  Bij de aanwijzing van soorten, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden deze soorten 

onderscheiden in categorieën van soorten als bedoeld in onderdeel a onderscheidenlijk 

onderdeel b van het eerste lid. 

 

Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

  

Artikel 13 

1. Het is verboden: 

a. planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten 

van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse 

plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde 

uitheemse diersoort,  
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b. te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in 

voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten 

vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te 

huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te 

stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te 

brengen of onder zich te hebben. 

(…) 

 

Artikel 75 

(…) 

3. Onze Minister kan, voorzover niet overeenkomstig artikel 68 van deze wet door 

gedeputeerde staten ontheffing is of kan worden verleend, ontheffing verlenen van het 

bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 15a, 15b, tweede lid in samenhang 

met het eerste lid, 16, 17, 18, 50, 51, 52, 53, 58, 59, tweede lid, 64, tweede lid, en 72, 

vijfde lid. 

(…) 

5. Vrijstellingen en ontheffingen worden tenzij uitvoering van internationale verplichtingen 

of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke 

organisaties noodzaakt tot het verlenen van vrijstelling of ontheffing om andere 

redenen, slechts verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 

instandhouding van de soort. 

6. Onverminderd het vijfde lid, worden voor soorten genoemd in bijlage IV van richtlijn 

92/43/EEG, voor soorten vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, en voor 

bij algemene maatregel van bestuur aangewezen beschermde inheemse dier- of 

plantensoorten vrijstelling of ontheffing slechts verleend wanneer er geen andere 

bevredigende oplossing bestaat: 

a. ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie, alsmede 

voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering 

van planten; 

(…)
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ONTHEFFING 
 
Naar aanleiding van het verzoek van heer prof. dr. A. Pijpers op 24 december 2013,  

namens de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde 

 

gelet op artikel 75, lid 3, 5 en 6, onderdeel a van de Flora- en faunawet 

     

Verleent de Staatssecretaris van Economische Zaken hierbij aan:   

Naam:          Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde (hierna: ontheffinghouder) 

Adres:         Yalelaan 7   

Postcode en woonplaats:  3584 CL  UTRECHT  

 

Ontheffing FF/75A/2013/056 voor het tijdvak van: 3 februari 2014 tot en met 2 februari 2019 

 

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 13, lid 1 van de Flora- en faunawet voor het 

vervoeren, afleveren en onder zich hebben van producten van beschermde inheemse 

zoogdieren (Mammalia), vogels (Aves), reptielen (Reptiles) en amfibieën (Amphibia) en 

producten van beschermde uitheemse diersoorten, ten behoeve van onderzoek en onderwijs. 

 

De ontheffing geldt voor heel Nederland. 

 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

 

1. Het bestuur van de ontheffinghouder dient toe te zien op de strikte naleving van deze ontheffing met 

de daarin vermelde voorwaarden. 

 

2. De ontheffinghouder dient alle door of namens de Staatssecretaris van Economische Zaken 

verstrekte of nog te verstrekken aanwijzingen in verband met de uitvoering van deze ontheffing 

nauwkeurig op te volgen.   

 

3. Deze ontheffing mag gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht 

van de ontheffinghouder handelende (rechts)personen. Daarnaast mogen anderen dan de hiervoor 

genoemde (rechts)personen gebruik maken van deze ontheffing als de ontheffinghouder daar 

schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of als de betreffende persoon beschikt over een tijdelijke 

machtiging per SMS, afgegeven door het Dutch Wildlife Health Centre. 

 

4. Bij het verrichten van de in deze ontheffing genoemde handelingen moeten de gebruikers van de 

ontheffing een afschrift van de ontheffing en, indien van toepassing, de schriftelijke toestemming bij 

zich dragen. De ontheffinghouder moet deze op eerste vordering tonen aan een bevoegd controleur 

of opsporingsambtenaar. 

 

5. Voorwaarde 4 geldt niet voor personen die beschikken over een tijdelijke machtiging per SMS, 

afgegeven door het Dutch Wildlife Health Centre. Deze personen moeten wel de SMS op eerste 

vordering tonen aan een bevoegd controleur of opsporingsambtenaar. 

 

6. De aangegeven handelingen mogen uitsluitend worden verricht voor wetenschappelijk onderzoek, 

volgens het bij de aanvraag gevoegde activiteitenplan. 
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7. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de producten van dieren te gebruiken voor commerciële 

doeleinden. 

 

8. De ontheffing van verbodsartikelen genoemd in artikel 13, lid 1, van de Flora- en faunawet, voor 

zover dit betreft het vervoeren en onder zich hebben van producten van beschermde inheemse en 

uitheemse diersoorten, geldt uitsluitend indien in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

338/97, Verordening (EG) nr. 1158/2012 en Verordening (EG) nr. 792/2012 gehandeld wordt. 

 

9. De ontheffinghouder dient een overzicht van de verkregen producten in de maand januari van ieder 

jaar te zenden aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.  

 

10. Deze ontheffing kan bij het niet of niet voldoende naleven van de voorwaarden worden ingetrokken. 

 

 

Den Haag, 3 februari 2014 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

namens deze: 

 

 

 

Marco Klaassen 

Teammanager Vergunningen 

 


