NVD Code Diertransacties
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1. Voorwoord
De diercollectie vormt de basis van de dierentuin. Zonder een juist beheer van de collecties
kunnen dierentuinen niet bestaan. Het verwerven van dieren en het uitplaatsen van dieren
naar andere collecties vormen belangrijke aspecten van het beheer van de diercollectie. De
dierentuinen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD)
verplichten zich om dergelijke diertransacties met de grootst mogelijke zorg voor te bereiden
en uit te voeren.
De leden van de NVD verklaren bij alle diertransacties die worden uitgevoerd als onderdeel
van het beheer van hun collecties de “NVD Code Diertransacties” te zullen hanteren.

2. Uitgangspunten
1. Alle dieren die deel uitmaken van de collectie hebben eenzelfde intrinsieke waarde, en
worden vanuit ethisch perspectief gelijkwaardig, en op een voor de soort verantwoorde
manier behandeld.
2. Ondanks het feit dat de diercollectie in zijn totaliteit een zekere bedrijfsmatige waarde kan
vertegenwoordigen, kan voor individuele dieren van wilde diersoorten geen objectieve
financiële waarde worden vastgesteld. De aanwezigheid van dergelijke dieren in de
collectie wordt beschouwd als zijnde op basis van "het in onderpand hebben van bezit van
de natuur". Dit houdt in dat diertransacties in principe zullen plaatsvinden zonder dat
daarbij financiële waarde wordt toegekend aan de betreffende dieren. Er zal derhalve niet
worden gewerkt met dierhandelaren, doch zoveel mogelijk met partijen die het NVD
standpunt delen. Slechts indien géén andere mogelijkheid bestaat dan te werken met een
partij die zich om legitieme redenen niet kan verenigen met dit standpunt, kan op diens eis
tot betaling worden ingegaan. Indien dieren worden verworven of uitgeplaatst in het kader
van een natuurbehoudsprogramma, worden financiële middelen die beschikbaar worden
gesteld aan dit programma niet beschouwd als betaling voor de dieren zelf.
3. Bij alle diertransacties worden alle nationale, regionale en internationale wet- en
regelgevingen die van toepassing zijn nageleefd.
4. Het beleid m.b.t. het verwerven en uitplaatsen van dieren is gebaseerd op het institutionele
collectieplan waarover elk NVD-park dient te beschikken, en dat minimaal eens per twee
jaar dient te worden geactualiseerd. Dit institutionele collectieplan is op zijn beurt mede
gebaseerd op, en past binnen, de EAZA Regional Collection Plans (voor zover nu reeds
aanwezig en in de toekomst alsnog te formuleren) voor de betreffende diergroep.
5. Verzoeken c.q. aanbevelingen m.b.t. het verwerven en uitplaatsen van dieren van soorten
waarvoor EEP en ESB programma’s bestaan, hebben prioriteit boven andere
overwegingen.
Alle diertransacties worden nauwkeurig geregistreerd volgens gezamenlijke regels en
voorschriften van de NVD en EAZA.
Diertransporten dienen te worden uitgevoerd door een van de twee bij een diertransactie
betrokken partijen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een professionele vervoerder die
gespecialiseerd is in het transport van dierentuin dieren.
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3. Voorwaarden m.b.t. het verwerven van dieren
In principe worden alleen dieren verworven die ex situ zijn geboren.

1. In het uiterste geval dat dergelijke dieren niet beschikbaar zijn, geniet het de eerste
voorkeur om dieren te verwerven die reeds langere tijd (gerelateerd aan de
levensverwachting van de betreffende soort) ex situ leven, en niet door de houder zijn
verworven met het kennelijke doel om ze aan derden te verhandelen.
2. Uit het wild afkomstige dieren kunnen slechts worden verworven indien dat direct of indirect
ten goede komt aan de instandhouding van de betreffende soorten, en op voorwaarde dat:
•

Het onttrekken van deze dieren aan hun wilde populatie geschiedt met uitdrukkelijke
toestemming van lokale overheden en internationale natuurbeschermingsorganisaties en
onder de eindverantwoording van één of meer erkende dierenparken (aangesloten bij één
of meer van de in Bijlage I genoemde professionele dierentuinorganisaties). Dit om het
hele traject van vangst, tijdelijke huisvesting en transport, zowel voor te vangen dieren als
voor hun wilde populatie, op een zo verantwoord mogelijke wijze uit te kunnen (laten)
voeren.

of:
• De betreffende dieren in het kader van natuurbehoud-projecten of
natuurbehoudsonderzoek aan hun wilde populaties zijn of worden onttrokken door
nationale of internationale overheden, erkende onderzoeksinstituten of
natuurbehoudorganisaties.

3. Dieren worden bij voorkeur verworven van erkende dierentuinen (aangesloten bij één of
meer van de in Bijlage I genoemde professionele dierentuinorganisaties). Indien dieren
worden verworven uit buitenlandse dierentuinen die geen lid zijn van de in Bijlage 1
genoemde professionele dierentuinorganisaties, wordt een nationale dierentuinvereniging
om advies gevraagd.
4. Het op verzoek van overheden (NvWA, AID) opnemen van inbeslaggenomen dieren wordt
als een verantwoorde manier van het verwerven van dieren beschouwd en zulke transacties
hoeven niet gemeld bij de commissie.
5. Het ontvangende NVD-park stelt de verzendende partij altijd schriftelijk in kennis van de
aankomst van de verworven dieren.

4. Voorwaarden m.b.t. het uitplaatsen van dieren
1. Het uitplaatsen van dieren geschiedt bij voorkeur naar erkende dierenparken (aangesloten
bij één of meer van de in Bijlage I genoemde professionele
dierentuinorganisaties), en op basis van (fok)leen, donatie of ruil. In geval van uitplaatsing
naar tijdelijke leden van genoemde organisaties kan de conditie (fok)leen pas worden
omgezet in donatie nadat de betreffende dierenpark het definitieve lidmaatschap heeft
verkregen. Indien dieren worden uitgeplaatst naar buitenlandse dierentuinen die geen lid
zijn van de in Bijlage 1 genoemde professionele dierentuinorganisaties, wordt een
nationale dierentuinvereniging om advies gevraagd.
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2. Uitplaatsing naar het wild (her-introductie, re-stocking e.d.) zal slechts geschieden in
samenspraak met de relevante regionale, nationale en/of internationale
natuurbeschermingsautoriteiten en - wanneer relevant - met inachtneming van de "IUCN
guidelines for re-introduction".
3. In alle gevallen van uitplaatsing zal van de ontvangende partij een schriftelijke verklaring
worden geëist over de aankomst van de dieren op de plaats van bestemming.

5. Uitzonderingsregeling
NVD-leden zijn gehouden aan bovenstaande voorwaarden voor het verwerven en uitplaatsen
van dieren (met uitzondering van gedomesticeerde dieren). In bijzondere gevallen echter kan
een NVD dierentuin hiervan afwijken. Als dit het geval is informeert de desbetreffende
dierentuin het NVD bureau over de uitgevoerde diertransactie door in kwartaaloverzichten van
de diertransacties o.a. vast te leggen wie de transactiepartner is en de beweegredenen om
een dergelijke transactie uit te voeren.
Ter toetsing van het gevolgde beleid voert de NVD Commissie Diertransacties per kwartaal
een analyse uit aan de hand van door de dierentuin aangeleverde kwartaaloverzichten van de
diertransacties. De NVD leden worden over de analyse resultaten geïnformeerd.

Bijlage I
Door de NVD erkende professionele dierentuinorganisaties:
ACOPAZOA (Colombian Association of Zoos and Aquariums)
AFDPZ (Association Française des Parcs Zoologiques)
AIZA (Iberian Association of Zoos & Aquaria)
ALPZA (Latin American Zoo & Aquarium Association)
AMACZOOA (Mesoamerican & Caribbean Zoos & Aquaria Association)
AZA (Association of Zoos & Aquariums)
AZCARM (Asociacion de Zoologicos, Criaderos y Acuarios de Mexico AC)
BIAZA (British & Irish Association of Zoos & Aquariums)
CAZA (Canada's Accredited Zoos and Aquariums)
DAZA (Danish Zoological Gardens & Aquaria)
DTG (Deutsche Tierpark-Gesellschaft e.V.)
DWV (Deutscher-Wildgehege-Verband e.V.), Tiergarten Sababurg
EARAZA (Eurasian Regional Association of Zoos & Aquariums)
EAZA (European Association of Zoos & Aquaria)
JAZA (Japanese Association of Zoos & Aquariums)
PAAZA (Pan-African Association of Zoos & Aquaria)
SAZA-SDF (Swedish Association of Zoological Parks & Aquaria)
SEAZA (South East Asian Zoo Association)
SZB (Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil)
UCSZOO (Union of Czech and Slovak Zoos)
UIZA (Italian Union of Zoos & Aquaria)
VdZ (Verband der Zoologischen Gärten)
WAZA (World Association of Zoos and Aquariums)
ZAA (Zoo and Aquarium Association Australasia)
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