's-Gravenhage, 29 oktober 1996
Het verzoek om advies van de Directeur Milieu, Kwaliteit en Gezondheid d.d. 26 juni 1996,
kenmerk MKG/962067/GB, met betrekking tot het bedrijfsmatig houden van chinchilla's.
Naar aanleiding van het bovengenoemde verzoek kan de Raad voor dierenaangelegenheden U
het volgende mededelen.
Reeds op 20 maart 1995 werd de Raad om advies gevraagd betreffende het concept-Besluit
aanwijzing voor productie te houden dieren. In artikel 3 van dat concept-Besluit wordt voor
chinchilla's een uitzonderingspositie geschapen: als enige diersoort wordt voor de
chinchillahouderij een stand-still afgekondigd. Dit houdt in dat het de bestaande bedrijven
toegestaan zal zijn om de chinchillahouderij in de huidige omvang voort te zetten, tot het
moment waarop een definitief oordeel over het voor productie houden van deze diersoort
geveld zal worden. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 25 januari 1995 (kenmerk
MKG/95397/FL) deelt de Minister van LNV mee dat deze stand-still situatie 5 jaar zal duren.
Tijdens deze periode "kunnen door het bedrijfsleven nadere gegevens verzameld worden
welke een definitief oordeel mogelijk moeten maken."
Om anticipatie op het Besluit te voorkomen is in de Staatscourant van 3 april 1995 het
bovengenoemde voornemen bekendgemaakt, onder mededeling dat de datum van deze
bekendmaking als peildatum zal gelden.
Uit de thans voorliggende adviesaanvraag blijkt nu dat de Minister, in afwijking van het
bovenstaande, voornemens is nog dit jaar een definitief standpunt in te nemen omtrent het
voor productie houden van chinchilla's.
De Raad voor dierenaangelegenheden adviseert de Minister van dit laatste voornemen af te
zien. Een definitief antwoord op de vraag of chinchilla's zonder onaanvaardbare
welzijnsproblemen bedrijfsmatig kunnen worden gehouden is namelijk nog niet te geven.
Uit het vervolg-advies van Prof.Dr. P.R. Wiepkema van februari 1996 blijkt dat er in de
chinchillahouderij "weliswaar ernstige problemen optreden, maar dat deze een minderheid der
dieren betreffen. Omdat de oorzaken van deze problemen waarschijnlijk aan te geven zijn,
lijken ze oplosbaar." Het vervolg-advies bevat een aantal "aanbevelingen, die vermoedelijk de
genoemde storingen in belangrijke mate kunnen verminderen." De voorzichtige termen
waarin Prof. Wiepkema zich uitdrukt, geven volgens hem aan dat nog veel onderzoek verricht
moet worden.
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De Raad adviseert om de mogelijkheden, die geboden worden door het oorspronkelijke
voorstel voor een stand-still periode van vijf jaar, ten volle te benutten om tot een
weloverwogen en op onderzoek gebaseerd definitief besluit te kunnen geraken. In deze vijf
jaar kunnen de chinchillafokkers de aanbevelingen van Prof. Wiepkema in praktijk brengen.
Zij hebben de bereidheid hiertoe duidelijk te kennen gegeven. De resultaten van de hieruit
voortvloeiende aanpassingen in de houderij kunnen vervolgens in alle rust worden
geëvalueerd. Bovendien kan in die periode het benodigde onderzoek gedaan worden, dat niet
alleen gericht moet zijn op symptoombestrijding, maar ook fundamenteel van aard moet zijn.
De voorzitter

De adjunct-secretaris

Prof.Dr. S.G. van den Bergh

Mr.Drs. H. Lommers
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