
 

     
  

  

    
   

 

  
  

  
 

 
 

 

   

 
 

 

    

          
     

          

 
            
            

           
          

 
       

         
         

         
            
           

             
         

             
          

          
       

         
      

  

         
          

             
          

           

> Retouradres Postbus 40225 8004 DE  Zwolle

XXXX
XXXX
XXXX

Datum 8 oktober 2020 
Betreft Beslissing aanvraag 

Geachte XXXX, 

Op 16 december 2019 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing van de 
productiedierenlijst voor de muskus-eend (Cairina moschata) ontvangen. In deze 
brief vertel ik mijn besluit en wat dit voor u betekent. 

Aanvraag 
U heeft de aanvraag ingediend met het oog op de productie van de muskus-eend 
(artikel 2.3, eerste lid, Wet dieren). De aanvraag is op 13 maart 2020 voor advies 
voorgelegd aan een expert van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
Utrecht. Op 14 september 2020 heb ik het advies ontvangen. 

Overwegingen 
U vraagt een ontheffing aan voor de muskus-eend (Cairina moschata). De 
muskus-eend komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De soort is gedomesticeerd in 
de 16e eeuw en vervolgens naar Europa gebracht. Deze diersoort wordt vooral in 
Frankrijk voor de productie gehouden. Andere landen waar deze diersoort 
ook wordt gehouden zijn Duitsland, Hongarije en Polen. U houdt de dieren 
vooral voor de productie van vlees. De muskus-eenden worden op locatie in 
Dronten gefokt. 

Ondanks het feit dat de muskus-eend een tropische vogel is, die van nature in 
moerasachtige bossen leeft, stellen zijn robuustheid en aanpassingsvermogen de 
soort in staat om zich aan te passen aan een brede range van klimatologische 
omstandigheden en leefgebieden (Council of Europe, 1999). Het is daarbij wel van 
belang dat het soorteigen gedrag van het gehouden dier zoveel mogelijk in stand 
wordt gehouden. De bezettingsgraad, zwemwater, nestplaatsen ( incl. materialen), 
een buitenuitloop met gras en planten, de juiste klimatologische omstandigheden 
en beschutting tegen extreme weersomstandigheden, dragen hier aan bij. 

Muskuseenden zijn omnivoor, kunnen goed lopen, vliegen en zwemmen. De 
behoefte om voedsel te zoeken moet wel voldoende ingevuld kunnen worden, om 
verenpikken te voorkomen. Open water, het verstrekken van hooi of stro en een 
juiste bezettingsgraad bieden de mogelijkheid om deze behoefte in te vullen. Als 
de muskuseend in een omgeving gehouden wordt waar aan de behoeften van het 
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dier wordt voldaan, zal de motivatie om te vliegen afnemen. Om problemen met 
lopen en poten te voorkomen zal het gewicht van de dieren gemonitord moeten 
worden. Tijdig slachten kan deze problemen voorkomen. 

De poets - en comfortgedragingen van de muskuseend zijn complex. Naast eten 
en baden, voeren muskuseenden een variatie van gedragingen uit om het 
verenkleed te onderhouden. Hier speelt zwemwater een belangrijke rol. Bij hoge 
temperaturen kan het zwemwater ook gebruikt worden om af te koelen 

De muskus-eend is gevoelig voor een aantal ziekten en kan vogelgriep 
verspreiden. Daarom moeten de dieren onder reguliere controle van uw dierenarts 
staan, zodat de dieren behandeld kunnen worden en de dierenarts een melding 
kan doen bij een meldplichtige dierziekte. 

Besluit 
Artikel 1 
Voor het gebruik van de diersoort muskus-eend (Cairina moschata) als 
productiedier, wordt aan x een ontheffing verleend van artikel 2.3, eerste lid, van 
de Wet dieren. 

Artikel 2 
De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 

a. De dieren beschikken over een buitenuitloop met toegang tot gras, 
planten en natuurlijk open water (zwemwater).

b. Voldoende geschikte nestplaatsen en nestmaterialen zijn aanwezig
c. Klimatologische omstandigheden (ventilatie), beschutting en 

bezettingsgraad zijn op orde voor de opfok.
d. Bij extreme weersomstandigheden, zijn voldoende schuilmogelijkheden 

aanwezig.
e. In de verblijven zijn voldoende schuilplekken aanwezig om te schuilen, 

rusten en slapen.
f. Om verenpikken te voorkomen beschikken de muskuseenden over 

zwemwater, wordt hooi en/of stro verstrekt en een bezettingsgraad van 
6,3 (of minder) dieren/m2 aangehouden.

g. Het personeel is vakbekwaam op het gebied van de verzorging van de 
dieren.

h. De dieren worden gehouden, vervoerd en gedood in overeenstemming 
met de Wet dieren, Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming 
van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en 
Verordening (EG) Nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij 
het doden.

i. De dieren worden tijdig geslacht om loop- en pootproblemen, vanwege 
hoog lichaamsgewicht te voorkomen.

j. De muskuseenden worden gehouden op het volgende adres: x
k. In geval van ontsnapping van een dier wordt Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland hiervan direct op de hoogte gebracht.
l. De dieren worden gecontroleerd op ziekten. De resultaten worden 

geregistreerd.
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Artikel 3 
Deze ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken, als niet wordt voldaan aan 
artikel 2. 

Artikel 4 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 oktober 2020. 
Dit besluit geldt uiterlijk tot 8 oktober 2025. 

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 met ons op: 
088 042 42 42 (lokaal tarief). 

Met vriendelijke groet, 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 

Tiny Boon-Koene 
Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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