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> Retouradres Postbus 40225,, 8004 DE  Zwolle

Datum 31 januari 2018 

Betreft Beslissing aanvraag 

Geachte heer X,

Aanvraag 

Op 22 januari 2018 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing van het verbod om 

de dromedaris (Camelus dromedarius) te gebruiken met het oog op productie van 

melk (artikel 2.3, lid 1 Wet dieren) ontvangen. 

Feiten en omstandigheden 

Uw ontheffing voor het gebruik van de dromedaris als productiedier verloopt op 

1 maart 2018. Op 22 november 2017 heeft een inspecteur van de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op mijn verzoek een inspectie bij uw bedrijf 

uitgevoerd. Hiervan heb ik op 28 december 2017 de bevindingen ontvangen. 

Overwegingen 

Uit het inspectierapport van de NVWA blijkt dat u aan de voorwaarden van uw 

huidige ontheffing voldoet. De dieren zijn inmiddels gechipt en geregistreerd. 

U houdt de dieren in overeenstemming met de algemene bepalingen van de Wet 

dieren. Ingrepen worden ook uitgevoerd volgens deze wet. Verder voldoet de 

huisvesting en verzorging van de dieren aan het Besluit Houders van dieren. 

Besluit 

Artikel 1 

Voor het gebruik van de diersoort dromedaris als productiedier, wordt aan x een 

ontheffing verleend voor artikel 2.3, lid 1 Wet dieren. 

Artikel 2 

De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 
a. De ontheffing geldt enkel voor het houden van de diersoort Camelus

dromedarius als productiedier.

b. De voorschriften van het Besluit houders van dieren.

c. De dieren worden volgens hun sociale behoefte gehuisvest in groepen van

voldoende grootte, uitzonderingen op grond van diergeneeskundige noodzaak

daargelaten.

d. Het gedurende korte tijd uit de groep halen van hengsten, zolang indirect

contact maar gewaarborgd blijft, is toegestaan.
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amens eze:

e. De dieren brengen het grootste gedeelte van hun tijd door op een 

zachte, droge ondergrond. 

f. De dieren krijgen als de weersomstandigheden dat toelaten, de mogelijkheid 

om geruime tijd buiten door te brengen, waarbij een mogelijkheid aanwezig 

is om te schuilen. 

g. Het structureel gebruik van oxytocine met als doel het bevorderen van de 

melkgift voor commerciële melkproductie is niet toegestaan. 

h. De houder beschikt over een sluitend systeem voor identificatie en registratie 

van de dieren. 

i. Jaarlijks wordt een periodiek bedrijfsbezoek uitgevoerd door een 

praktiserend dierenarts. 

Artikel 3 

Deze ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken, als niet wordt voldaan aan 

artikel 2. 

Artikel 4 

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 maart 2018. 

Dit besluit geldt uiterlijk tot 1 maart 2023. 

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. De 

datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. 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. 

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en 

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

en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief. 

Meer informatie 

Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact op: 

088 042 42 42 (lokaal tarief). 

Met vriendelijke groet, 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Datum 

31 januari 2018 

Onze referentie 

WDP/10/2018/001 

n dnamens deze: 
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