NVD Ethische code
De NVD Ethische code is de welzijnsrichtlijn op het gebied van omgeving, huisvesting en verzorging, voeding en
voortplanting en stelt dierlijk welzijn centraal. De NVD Ethische code is geïntegreerd in het management van de NVD
dierentuinpopulaties.
De instandhouding van het soorteigen gedrag op het gebied van voeding, voortplanting, huisvesting is binnen de
NVD dierentuinen een primaire taak. In het kader van de gezamenlijke inspanning voor soortbehoud kan in bepaalde
situaties het belang van de soort zwaarder wegen dan het belang van het individu. Het waarborgen van het welzijn
van het individuele dier wordt echter op alle mogelijke manieren en in iedere situatie gewaarborgd.

Omgeving
1.
2.
3.

Dierentuinen presenteren hun dieren in een omgeving met zoveel mogelijk elementen uit hun natuurlijke
leefomgeving om hen het soorteigen gedrag zo goed als mogelijk te laten tonen.
In de omgang met dieren wordt soorteigen gedrag gerespecteerd en zoveel mogelijk in stand gehouden.
Diergroepen dienen zodanig te zijn samengesteld dat voorspelbare letale conflicten worden voorkomen.

Huisvesting en verzorging
4.
5.
6.
7.

Dierentuinen huisvesten en verzorgen de dieren uit hun collectie op een zodanige wijze dat zij zo veel als
mogelijk soorteigen gedrag kunnen ontplooien.
Kortwieken wordt uitsluitend toegepast wanneer hiervoor een dwingende noodzaak bestaat, leewieken
wordt ontraden en is per 1 januari 2018 volgens de wet verboden.
Dierentuinen huisvesten en verzorgen hun dieren zodanig dat symptomen van chronische stress/ziekte
wordt voorkomen.
Het laten inslapen van dieren is te prefereren boven het niet geboren laten worden indien de dieren
binnen de collectie geen geschikte plaats meer kan worden geboden en evenmin volgens de NVD Code
Diertransacties elders kunnen worden ondergebracht.

Voeding
8.
9.

Dierentuinen vermijden het voederen van levende, actief predator mijdende voederdieren.
Dierentuinen voederen hun dieren zodanig dat zo veel mogelijk van het natuurlijke
voedselverwerkinggedrag kan worden ontwikkeld.

Voortplanting
10. Indien handopfok, waarbij socialisatie voorop staat, noodzakelijk is wordt foutief gerichte inprenting
voorkomen.
11. Voortplantingsregulerende maatregelen worden zodanig gekozen dat de gehele conditie van het
betreffende dier op zowel de korte als de langere termijn zo min mogelijk wordt geschaad.
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12. NVD Dierentuinen verwerven geen wilde zoogdieren¹ die beschikken over genetische fenotypische
anomalieën, die de dieren beperken in hun welzijn of die fokprogramma’s hinderen; indien deze reeds
aanwezig zijn nemen zij maatregelen om voortplanting te vermijden c.q. doden zij eventuele ongepland
geboren jongen van zulke dieren, die de afwijking vertonen, direct na de geboorte.
¹: Definitie wilde zoogdieren: Wilde diersoorten zijn diersoorten of diercategorieën die in het wild leven
met uitzondering van diersoorten in bijlage II van het Besluit houders van dieren, en honden en katten.
Indien de NVD Ethische Code wordt geschonden is het sanctiebeleid van de NVD van kracht.
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