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Geachte mevrouw Philippi-Gho, 
 
In uw verzoek van 31 augustus 2022, door mij op dezelfde dag ontvangen, heeft 
u de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) verzocht om 
informatie openbaar te maken over de Mustela sibirica( Siberische wezel). Meer 
specifiek wilt u documenten over waar de dieren worden gehouden door  
particulieren, handelaren en dierentuinen.      

Op 1 september 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na 
ontvangst van verzoek wordt beoordeeld.  

Op 26 september 2022 heb ik aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek 
meer tijd in beslag neemt en de beslistermijn daarom met twee weken heb 
verdaagd.  

Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 
(hierna: Woo). 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek is er één document aangetroffen, te weten ‘NVA 314 
Dierentuinen en IBG opslahouders 2019-2021’. 
 
Informatie die valt buiten de reikwijdte van uw verzoek 
In het document staat informatie die valt buiten de reikwijdte van uw verzoek. Dit 
heeft te maken met het feit dat in het betreffende document informatie over 
andere soorten dieren staat. Deze informatie heb ik daarom uit het document 
verwijderd en/of grijs gelakt. Het gehele document bestaat uit 41 pagina’s. Ik 
maak slechts de pagina’s 1 (titel),11,23,26 en 33 (gedeeltelijk) openbaar, omdat 
hierin info over de Siberische wezel is opgenomen. 
 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
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U heeft in uw verzoek aangegeven dat u de documenten zonder persoons- of 
bedrijfsgegevens wilt ontvangen. De tot een persoon of bedrijf te herleiden 
informatie valt hierdoor buiten de reikwijdte van uw verzoek en is in het document 
grijs gelakt.  
 
Zienswijzen 
Er is een derde belanghebbende betrokken bij de openbaarmaking van onderhavig 
document en deze is in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze te geven. 
De mening van de betrokken belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. 
 
Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie openbaar te maken. 
 
Wijze van openbaarmaking en publicatie 
Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid, van de Woo) 
Aangezien de belanghebbende mogelijk bezwaar heeft tegen de openbaarmaking 
van de informatie vindt de feitelijke openbaarmaking van de documenten niet 
eerder plaats, dan twee weken na dagtekening van deze beschikking, conform 
artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo. De belanghebbende krijgt de komende twee 
weken de gelegenheid om de openbaarmaking van deze informatie tegen te 
houden. Dit kan de belanghebbende doen door bezwaar te maken en door 
daarnaast de rechter te vragen dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Om 
die reden kies ik ervoor om het toesturen en publiceren van de documenten uit te 
stellen tot het moment dat de belanghebbende geen gebruik van deze 
mogelijkheid heeft gemaakt of tot het moment dat de rechter heeft bepaald dat 
openbaarmaking plaats kan vinden. 
 
Plaatsing op internet 
Dit besluit en het document dat voor iedereen (gedeeltelijk) openvaar wordt, is op 
www.rijksoverheid.nl gepubliceerd. 
 
Afschrift aan belanghebbenden 
Een geanonimiseerd afschrift van dit besluit verzend ik naar de derde-
belanghebbende. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer informatie over de Woo-
procedure, kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl.  

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

mw. I.J. Hokke MSc  
teamleider Openbaarmaking en privacy 
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Bezwaarmogelijkheid 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending 
van dit besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een 
bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.  

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per 
post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie 
Juridische Zaken,  team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA 
Utrecht. 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 

 uw naam en adres; 
 telefoonnummer; 
 de datum; 
 het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 

 de gronden van bezwaar; 
 uw handtekening.  
 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen 
aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan 
wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur 
om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-
mailbericht. 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 

 

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar 
nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign 
language and a translation for proper handling of the objection is required, you should provide yourself a 
translation of the objection.  

 
 

mailto:nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl/bezwaarenberoep
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74. Vermeld op deze lijst welke van die diersoorten niet aan het publiek tentoongesteld worden.
Graag een korte beschrijving geven waarom de diersoorten niet worden tentoongesteld.

1 Siberische wezel Mustela sibirica. Nog geen verblijf 
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10. Mustela sibirica. Siberische wezel. 1 exemplaar uit 1111· Wordt achter de schermen gehouden.
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Bijlage 2 locatie 10 geselecteerde diersoorten in de dierentuin, met foto's. 
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siberische wezel Geen foto, bijtgraag dier, zat in donkere hoek in kooi, niet verder gestoord. 
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