OPVANG INHEEMSE DIEREN WET NATUURBESCHERMING
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De
Wet natuurbescherming vervangt natuurwetten, waaronder de Flora- en
faunawet. Dit heeft gevolgen voor de opvang van inheemse beschermde
dierensoorten. In deze memo informeren wij u hierover.
Zieke of gewonde dieren kunnen worden opgevangen door gespecialiseerde
opvangcentra. Voor het opvangen van inheemse beschermde diersoorten1, zoals
vogels, egels en amfibieën is een ontheffing nodig. Voorheen werd deze
ontheffing aangevraagd op grond van de Flora- en faunawet, bij het ministerie
EZ of RVO. Vanaf 1 januari 2017 vraagt u deze ontheffing aan bij de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) op grond van de Wet
natuurbescherming.
Als u beschermde inheemse dieren opvangt of gaat opvangen moet u weten
waar uw opvang en personeel aan moet voldoen. In de beleidsregels kwaliteit
opvang diersoorten2,3 zijn de regels en eisen beschreven waaraan uw opvang
moet voldoen. Hierbij is bepaald dat opvangcentra volgens een
kwaliteitsprotocol moeten werken. Dit moet ervoor zorgen dat opvangcentra:
deskundig werken;
het welzijn en de gezondheid van het dier voldoende waarborgen;
de handelwijze zorgvuldig en controleerbaar is;
samenwerken met andere opvangcentra om informatie, kennis en kunde
te delen.
Ontheffingen worden verleend voor een bepaalde tijd en zijn maximaal 5 jaar
geldig. Een ontheffing wordt slechts verleend als uw opvangcentrum ten minste
aan de volgende eisen voldoet:
- Uw opvangcentrum moet een stichting of vereniging zijn.
- Uw opvangcentrum moet beschikken over een vakbekwaam dierverzorger.
- U moet voldoen aan alle verplichtingen uit het kwaliteitsprotocol.
- De doelstelling van uw stichting of vereniging moet overeenkomen met de
doelstelling uit het kwaliteitsprotocol.
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van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort: diersoort als bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid,
3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming.
beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037263/2017-01-01
wijziging van de Beleidsregels kwaliteit opvang dieren in verband met de inwerkingtreding van de Wnb:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-69148.html

Als u al een ontheffing heeft voor de opvang van inheemse beschermde
diersoorten is het belangrijk dat u de einddatum van uw ontheffing in de gaten
houdt. Als u de ontheffing wilt verlengen moet u een nieuwe aanvraag doen.
Doe dit minimaal 13 weken voordat uw oude ontheffing afloopt. In de Wet
natuurbescherming staat een wettelijke beslistermijn van 13 weken op uw
aanvraag. Deze termijn kan met 7 weken worden verlengd als uw aanvraag
meer tijd vergt.
Vermeld het nummer van de oude ontheffing en stuur alle verplichte bijlagen
mee bij de nieuwe aanvraag. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen willen wij
ten minste de volgende stukken van u ontvangen:
- Kopieën van eerdere vergunningen die u heeft gekregen van ons of een
ander overheidsorgaan voor dezelfde werkzaamheden of activiteiten.
- Een kopie van de statuten van de vereniging of stichting met daarin de
doelstellingen van het opvangcentrum.
- Kwaliteitsprotocol.
Bovenstaande stukken kunt u digitaal opsturen wanneer u het
aanvraagformulier ontheffing soorten invult op de website van de OD NHN. U
kunt het aanvraagformulier vinden op: www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming
Als bijlage bij deze memo vindt u een toelichting op het aanvraagformulier. Lees
deze toelichting goed door.
Na het indienen bij de OD NHN ontvangt u binnen 5 werkdagen een
ontvangstbevestiging. Als u deze ontvangstbevestiging niet ontvangt neem dan
contact op met de OD NHN via telefoon 088 102 1300. Aan de ontheffing zijn
geen kosten verbonden. Uiterlijk binnen 13 weken, als geen gebruik gemaakt is
van de verlengingstermijn, ontvangt u een besluit op uw aanvraag. Als de
ontheffing is verleend moet u werken conform de ontheffing.
Het kan ook zijn dat de ontheffing niet wordt verleend. Mogelijk is deze niet
nodig voor uw activiteit of uw aanvraag voldoet niet aan de gestelde
voorwaarden. Hierover leest u dan meer in de begeleidende brief. U kunt tegen
dit besluit uiteraard nog bezwaar maken.
Meer weten? Neem contact op met de OD NHN via telefoon 088 102 1300 of stel
uw vraag per e-mail via postbus@odnhn.nl
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TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER SOORTENBESCHERMING
Welk formulier moet u gebruiken?
Wanneer u een ontheffing of verlenging van uw huidige ontheffing voor uw
opvangcentrum nodig heeft, dient u het aanvraagformulier
soortenbescherming te gebruiken. Het formulier is digitaal beschikbaar via
website van de OD NHN en is te vinden op navolgende webadres:
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Soortenbescherming

Welke gegevens u moet invullen om op een juiste wijze een volledige aanvraag
in te dienen, wordt in de volgende paragrafen verder toegelicht. Per pagina van
het aanvraagformulier wordt per onderdeel aangegeven welke velden u dient in
te vullen.
Contactgegevens (pagina 1)
- Contactgegevens indiener van de aanvraag:
o Deze velden kunt u leeglaten indien u als bestuurslid van uw
stichting of vereniging de ontheffing aanvraagt.
o Wanneer u geen bestuurslid bent, maar namens de stichting of
vereniging een ontheffing aanvraagt, vult u hier uw eigen gegevens
in.
- Contactgegevens initiatiefnemer:
o In deze velden dienen de gegevens van het opvangcentrum te
worden ingevuld.
Omschrijving en locatie activiteit (pagina 2)
- Wat is de naam van uw voorgenomen activiteit?
o Hier vult u in: ‘opvang van inheemse diersoorten’
- Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. Wat gaat u
doen?
o Kunt u leeglaten.
- Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd?
o Indien het opvangcentrum/-centra op een andere locatie is gelegen
als het kantoor van uw organisatie dient u deze velden in te vullen.
o Indien het dezelfde locaties betreft vult u bij locatie ‘n.v.t.’ in.
o Natura 2000-gebied(en) en Kadastrale gegevens kunt u leeg laten.
- Deze aanvraag is
o Invullen wat van toepassing is.
- Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor
uitvoering van het project?
o Niet verplicht. Leeglaten indien niet van toepassing.
- Algemeen:
o Geeft een korte beschrijving van wat u werkzaamheden zijn.
o Ligging van activiteit is niet van toepassing.
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Soort activiteit (pagina 3)
- Wilt u deze aanvraag als een concept indienen of als een definitieve
aanvraag?
o Kies: definitief
- Kruis aan om welke activiteit(en) het gaat
o Kies: opvang inheemse diersoorten
- Korte omschrijving activiteit
o Niet van toepassing
Soortenbescherming Wnb ruimtelijke ingrepen (pagina 4)
Deze pagina is niet van toepassing op uw aanvraag.
De ontheffing wordt aangevraagd voor (pagina 5)
Per soort en of soortgroep geeft u aan van welke verbodsbepalingen u een
ontheffing wenst. U kunt hierbij kiezen uit onderstaande diergroepen. Vermeld
alleen de diersoorten of diergroepen die u daadwerkelijk gaat opvangen. Krijgt u
een diersoort aangeboden waarvoor u geen ontheffing heeft? Vervoeren van
zieke of gewonde beschermde inheemse dieren is toegestaan, als u deze binnen
12 uur overdraagt aan een opvangcentrum dat wel over een ontheffing beschikt.
-

Haasachtigen, knaagdieren en insecteneters
Hoefdieren
Marterachtigen, katachtigen, vossen en wolven
Vleermuizen
Vogels
Herpetofauna (amfibieën en reptielen)

U kunt ook specifieke soorten noemen, bijvoorbeeld: egel, huismus, kerkuil.
Voor de opvang van dieren vraagt u in veel gevallen ontheffing aan van het
verbod op het doden en vangen van dieren alsmede het onder zich hebben van
dieren. De Wet Natuurbescherming maakt voor voorstaande verboden
onderscheid tussen vogels (artikel 3.1 en 3.2, lid 6 van de Wnb), plant- en
diersoorten van Europees belang (artikel 3.5 en 3.6, lid twee van de Wnb) en
andere soorten: soorten van nationaal belang (artikel 3.10 van de Wnb).
Gaat u enkel vogels opvangen? Dan zijn de verbodsbepalingen van artikel 3.1
(vangen en doden) en artikel 3.2, lid 6 (vervoeren en onder zich hebben) van
toepassing.
Vraagt u aan voor zoogdieren of andere soortgroepen? Dan zijn artikelen 3.5
(vangen en doden), 3.6, lid 2 (vervoeren en onder zich hebben) en 3.10 (vangen
en doden) van toepassing.
Vraagt u voor meerdere soorten en of soortgroepen aan vergeet dan niet onder
aan de pagina aan te vinken dat u nog een soort wilt toevoegen.
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Periode en activiteitenplan (pagina 6)
- Geef aan voor welke periode u ontheffing wenst te ontvangen. Een
ontheffing kan worden afgegeven voor maximaal 5 jaar.
- Onder bijlage hoeft u niets toe te voegen.
Belangen (pagina 7)
- Indien vogels: kruis onder Vogelrichtlijn (artikel 3.1 Wnb) ‘ter bescherming
van flora of fauna’ aan.
- Indien diersoorten, niet zijnde vogels: kruis onder Habitatrichtlijn (artikel
3.5 Wnb) en onder Andere soorten (artikel 3.10 Wnb) ‘ter bescherming
van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van
natuurlijke habitats’.
Bijlagen (pagina 8)
Hier dienen alle bijlagen van uw aanvraag te worden toegevoegd aan de
aanvraag. Kruis ‘overige bijlagen’ aan en voeg uw bestanden toe. Indien uw
bestanden te groot zijn, kunt u op wetransfer.com4 alle bestanden uploaden en
de link van de locatie waar uw bestanden staan toevoegen aan de aanvraag.
Voor het beoordelen van uw aanvraag hebben wij minimaal de volgende stukken
van u nodig:
- Kopieën van eerdere vergunningen die u heeft gekregen van ons of een
ander overheidsorgaan voor dezelfde werkzaamheden of activiteiten.
- Een kopie van de statuten van de vereniging of stichting met daarin de
doelstellingen van het opvangcentrum.
o Toelichting: De doelstellingen van het opvangcentrum moeten zijn
opgenomen in de statuten van de stichting of de vereniging. De
doelstellingen moeten overeenkomen met de doelstellingen die
staan in artikel 2 van het protocol kwaliteit opvang diersoorten5.
- Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als
de aanvrager een rechtspersoon is.
- Een kopie van het diploma van de dierverzorger of minimaal twee
ondertekende referenties.
- Een ondertekend document waaruit blijkt dat u bekend bent met en
verklaart te voldoen aan de verplichtingen uit het kwaliteitsprotocol
o Toelichting: U stelt een document op namens het opvangcentrum
met de volgende inhoud:
 Ik ben bekend met de inhoud van het kwaliteitsprotocol uit de
‘Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse
diersoorten’.
 Ik verklaar dat het opvangcentrum voldoet aan de
verplichtingen van het kwaliteitsprotocol uit de ‘Beleidsregels
kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten’.
 Onderteken, als tekenbevoegd persoon dit document.
4
5

https://wetransfer.com
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037263/2017-01-01#Bijlage
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Ondertekening (pagina 9)
Op deze pagina dient u het handtekeningenformulier te downloaden. Print het
formulier, vul deze in, onderteken, scan en voeg deze toe als bijlage bij uw
aanvraag. Het is belangrijk dat het handtekeningenformulier bij de aanvraag is
toegevoegd. Zonder handtekeningenformulier is uw aanvraag niet volledig.
Gegevenscontrole (pagina 10)
Controleer of al uw gegevens juist zijn ingevuld. Indien u het aanvraagformulier
voor uw eigen administratie wilt afdrukken, kunt u de pagina hier printen.
Wanneer alle gegevens zijn gecontroleerd en volledig zijn, kan de aanvraag
worden verstuurd. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
Vragen?
Mocht u over het invullen van het formulier nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de OD NHN via postbus@odnhn.nl of via 088-1021300.
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