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VOORWOORD 

Voor u ligt het LID jaarverslag met daarin de resultaten van 2014. Dit voorwoord is tevens een leeswijzer. 

Het jaarverslag is opgebouwd uit de volgende delen. In het eerste deel wordt de rol en de positie van de LID 

weergegeven. In het tweede deel van dit jaarverslag treft u de resultaten van de LID aan met betrekking tot de 

hoofdtaken van de LID, te weten: tweedelijnsfunctie bestuursrecht, ondersteuning en samenwerking dierenpolitie, 

toezichtcontroles en eigen initiatief. In deel drie worden specifiek de dier gerelateerde resultaten weergegeven. Het 

vierde deel is een overzicht van meerdere jaren. In deel vijf komt de (interne) organisatie aan bod en tot slot trekken wij in 

deel zes korte conclusies over het afgelopen jaar en worden de verwachtingen voor de toekomst weergegeven. 

 

Een belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar op het gebied van dierenwelzijn is de inwerkingtreding van het 

Besluit houders van dieren. De LID is vanuit haar  specialistische rol nauw betrokken geweest bij de totstandkoming en 

implementatie van dit besluit, waardoor er meer mogelijkheden zijn gekomen om dierenverwaarlozing en 

dierenmishandeling aan te pakken.  

Een mooi resultaat! 

 

De resultaten die we in Nederland behalen op het gebied van dierenwelzijn worden ook in het buitenland opgemerkt. We 

krijgen verschillende verzoeken om onze kennis te delen. De RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals) is bij de LID op werkbezoek geweest en een inspecteur van de LID heeft op uitnodiging kennis overgedragen 

aan de Dierenbescherming in Barcelona. Ook in Nederland wordt de LID als expert gezien en veelvuldig gevraagd om 

presentaties en opleidingen te verzorgen onder andere door bijvoorbeeld de politie, de faculteit Diergeneeskunde etc. 

Daarnaast heeft de LID in 2014 veel media aandacht gehad en heeft het handhavingswerk centraal gestaan in de 

campagne van de Dierenbescherming, die haar 150 jarige bestaan vierde. 

 

Het dierenwelzijn staat uiteraard centraal in het werk van de LID. Ook dit jaar zijn er weer meer zaken bestuursrechtelijk 

afgehandeld en is het percentage van zaken waarin het dierenwelzijn ter plaatse wordt hersteld gestegen van 70% naar 

75%. Dit is voor het dierenwelzijn een goed resultaat. De LID is daarnaast continue bezig om de handhaving te 

optimaliseren. Dit gebeurt in overleg met de ketenpartners. Zo zijn er in 2014 een aantal grote integrale projecten 

geweest met betrekking tot bijvoorbeeld de hondenhandel en er is gewerkt  aan kwaliteitscriteria om de samenwerking te 

bevorderen. 

 

Door de toenemende aandacht en ontwikkeling ten aanzien van dierenwelzijn is de werkbelasting op de LID echter in 

2014 voor het derde achtereenvolgende jaar toegenomen. Ondanks de stijgende werkdruk is de LID in omvang de 

afgelopen jaren gelijk gebleven, terwijl  de andere  partners in de handhavingsketen wel zijn uitgebreid. Begin 2014 

wisten we dat het een jaar zou worden van creatief omgaan met de beperkte hoeveelheid mensen en middelen binnen 

de LID. Het uitgangspunt van een kwalitatief goede dienstverlening stond op gespannen voet met een hoge 

werkbelasting. Daarom is er in februari een brandbrief gestuurd  richting de ministeries, met daarin een verzoek om hulp 

conform de afspraak in het convenant samenwerking dierenhandhaving. Door  het Ministerie van Veiligheid & Justitie 

(V&J) is een tijdelijke oplossing in het vooruitzicht gesteld waarbij vanaf 2015 drie FTE vanuit de politie zullen worden 

gedetacheerd binnen de LID. Ondanks de hoge werkdruk heeft de LID desalniettemin, zoals blijkt uit deze 

jaarrapportage,  in 2014 veel gestelde doelen behaald.   

 

Voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) geldt dit jaarverslag, naast het jaarplan en tussentijdse rapportage, als 

verantwoording voor de financiële bijdrage die beschikbaar wordt gesteld aan de  LID.   

 

Voor vragen en/of opmerkingen sta ik tot uw beschikking.  

 

Mw. mr. M.H. Maas-Hermans 
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1 ALGEMEEN 

 

1.1 De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 
 

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, met statutaire zetel te Den Haag, valt als stichting onder de 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. 

 

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, bestaande uit onder andere: 

- verenigingsbureau (VB) van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren in Den Haag; 

- lokale afdelingen; 

- dierenopvangcentra en vervoersdiensten; 

- de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID); 

- de Stichting Beheer Onroerende Zaken;  

- de Stichting Beter Leven Kenmerk. 

 

De Dierenbescherming is als maatschappelijke organisatie gericht op privaatrechtelijke activiteiten; de LID is 

daarentegen grotendeels belast met publiekrechtelijke activiteiten. 

 

De doelstelling van de LID is:  

‘De LID is als juridisch zelfstandig onderdeel van de Dierenbescherming een organisatie die het welzijn van dieren in de 

dagelijkse (inspectie)praktijk zo veel mogelijk probeert te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Daarbij maakt de LID 

gebruik van de door de overheid aan de LID toegekende opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden’. 

 

1.2 Samenstelling LID 
 

De bestuurder van de LID is dhr. Frank Dales (directeur Dierenbescherming). De Raad van Toezicht van de LID is 

dezelfde als de Raad van Toezicht van de Dierenbescherming. De leden van de Raad van toezicht zijn: Anke Boomsma 

(vz), Peter Kasteleyn (vice vz), Peter Buisman, Dinand Ekkel, Gea Keijsers, Erna Pieters, Taco de Groot en Lex 

Vriesendorp. De heer Vriesendorp en mevrouw Keijsers zijn in 2014 toegetreden tot de RvT. De Leden van de RvT van 

de LID moeten tevens lid zijn van de RvT van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.  

 

De publieke kant van de bedrijfsvoering van de LID is gemandateerd aan het hoofd LID. 

De private kant van de bedrijfsvoering van de LID is gemandateerd aan de manager Dierenprogramma's, -Hulp en 

Toezicht (DH&T) van de Dierenbescherming. Het gaat hier om de zogenaamde PIOFAH-factoren: personeel, 

informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting. 

 

Management en staf 

In 2014 is de functie hoofd LID ingevuld door mw.mr.M.H. Maas-Hermans en dhr. E.G. Goos (BBA). Zij waren 

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de LID. Eind 2014 is dhr. Goos afgetreden. 

Naast het hoofd LID werd het onderdeel management en staf in 2014 gevormd door de beleidsmedewerker, de juridisch 

medewerker en een secretaresse. 

 

Binneninspecteurs (BI’s) 

De BI’s zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Ze hebben drie hoofdtaken: kwaliteitsbewaking, backoffice en 

administratie. In 2014 waren er 2 FTE werkzaam op de binneninspectie. Naast de twee BOA’s werken er ook drie part-

time administratieve ondersteuners op de binneninspectie. Hiermee komt het totaal op 3,5 FTE. 
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Districtinspecteurs (DI) 

De DI’s werken in de buitendienst en zijn allen BOA en toezichthoudend ambtenaar. Zij verrichten handhavingstaken in 

het kader van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke onderzoeken. De DI’s maken waar nodig gebruik van 

opsporingsbevoegdheden die door het Ministerie van V&J zijn toegekend en toezichthoudende bevoegdheden die zijn 

toegekend door het Ministerie van EZ. 

In 2014 waren er 14,7 DI’s werkzaam voor de LID. Door personele verschuivingen zijn er in de loop van het jaar op de 

totale formatie van de LID 3 FTE in- en uitgestroomd.  

 

1.3 De hoofdtaken van de LID 
 

De hoofdtaken van de LID zijn gedefinieerd na het intreden van de dierenpolitie eind 2011. Meldingen met betrekking tot 

dierenwelzijn worden hoofdzakelijk centraal geregistreerd via het meldnummer 144. Deze meldingen worden vervolgens 

uitgezet bij de verantwoordelijke handhaver. Meldingen over gezelschapsdieren worden in eerste instantie uitgezet naar 

de dierenpolitie, die de eerste controle instelt. De LID ondersteunt waar nodig de politie met kennis en kunde tijdens hun 

afhandeling van meldingen. Als de dierenpolitie een overtreding constateert, kan zij strafrechtelijk optreden. Indien het 

dierenwelzijn kan worden verbeterd, is het beleid dat het bestuursrecht het aangewezen middel is. De LID wordt voor dit 

traject door de dierenpolitie als tweedelijns handhaver ingezet.  

Naast de ondersteuning en tweedelijnsfunctie in het kader van de samenwerking met de dierenpolitie, voert de LID 

toezichtcontroles uit voor het Ministerie van EZ. Verder worden er ook toezichtcontroles op eigen initiatief uitgevoerd. 

 

Samengevat zijn de hoofdtaken van de LID: 

1. tweedelijns handhavingsfunctie: dat wil zeggen voornamelijk het bestuursrechtelijk afhandelen van zaken van de 

dierenpolitie; 

2. ondersteuning en samenwerking met de politie; 

3. toezichtcontroles gebaseerd op de toezichthoudende bevoegdheden (toezichtcontroles). 

 

Daarnaast kent de LID ook:  

4. ondersteuning aan derden; 

5. competentie ontwikkeling; 

6. algemene administratie en overig. 

 

1.4 Positie van de LID  
 

De LID voert publiekrechtelijke activiteiten uit binnen het handhavingslandschap gericht op dierenwelzijn. Met de komst 

van de dierenpolitie zijn op 24 oktober 2011 de onderlinge taakafspraken en taakscheiding vastgelegd in het convenant 

samenwerking dierenhandhaving. Dit convenant is ondertekend door het Ministerie van EZ, het Ministerie van V&J en de 

Dierenbescherming / LID en is in 2014 verlengd met één jaar. Daarnaast is er een afwegingskader vastgesteld door het 

Openbaar Ministerie (OM).  

 

1.5 Communicatie 
 

Pers, publiciteit en publicaties 

De woordvoering over LID-zaken is in 2014 conform de vigerende richtlijnen ter hand genomen door een 

woordvoerder/persvoorlichter van het VB van de Dierenbescherming. De LID heeft in 2014 veel media aandacht 

gekregen voor haar werk. Door middel van twitter (door inspecteurs), de website van de Dierenbescherming / LID, 

facebook en interviews (voor radio, TV en nieuwsbladen) probeert de DB het publiek te betrekken bij het inspectiewerk 

en de problematiek rondom dierenwelzijn in Nederland. Daarnaast stond het handhavingswerk centraal in de campagne 

van de Dierenbescherming, die haar 150 jarige bestaan vierde 
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1.6 Samenwerking 

 

Interne samenwerking 

De LID werkt als onderdeel van de landelijke Dierenbescherming samen met het VB in Den Haag. Er wordt tevens 

samengewerkt met de lokale afdelingen van de Dierenbescherming. 

 

Externe samenwerking: 

 

Ministerie van EZ  

Met dit ministerie hebben diverse overleggen plaatsgevonden in 2014. Deze overleggen hadden onder andere betrekking 

op de werkdruk van de LID, Kamervragen en de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wetgeving zoals de positieflijst 

en het Besluit houders van dieren. 

 

Ministerie van V&J 

Met het Ministerie van V&J hebben diverse overleggen plaatsgevonden in het kader van de samenwerking met de 

dierenpolitie en de werkdruk van de LID. 

 

Landelijke Eenheid van de Politie (LE) 

Met de LE is met name contact geweest met het onderdeel Expertisecentrum Dierenwelzijn (EDW). Daarnaast is er 

vanuit het EDW een project gestart op het gebied van hondenhandel
1
, waar de LID bij aangesloten is. Per 1 januari 2015 

is het EDW opgeheven. 

 

Openbaar Ministerie (OM) 

Met het Openbaar Ministerie hebben diverse overleggen plaatsgevonden gericht op de samenwerking en het opstellen 

van een integraal handhavingskader. 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van het Ministerie van EZ 

RVO.nl is sinds 2008 verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursrecht op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast 

is RVO.nl ook verantwoordelijk voor de (coördinatie van) opvang van in beslag / in bewaring genomen dieren. 

In 2014 hebben er gestructureerd reguliere overleggen plaatsgevonden over de samenwerking tussen RVO.nl en de LID. 

Tevens zijn de medewerkers van RVO.nl aanwezig geweest bij verschillende werkoverleggen van de LID. 

 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

De LID werkt in bepaalde zaken nauw samen met de NVWA. Deze samenwerking is gebaseerd op de taakverdeling 

beschreven in het convenant samenwerking dierenhandhaving. Jaarlijks vindt er zowel op centraal niveau als op 

regionaal niveau overleg plaats.  

 

Politie 

In 2014 is er veelvuldig ondersteuning geboden aan en samengewerkt met de politie in de verschillende eenheden. Ook 

hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden op tactisch en strategisch niveau. Verder is er vanuit de LID een 

bijdrage geweest aan het lesprogramma van de politieacademie voor de opleiding van de dierenpolitie en heeft de LID 

meegewerkt aan het Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit congres (NIK) en de landelijke themadag dierenwelzijn. 

 

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht 

De faculteit is verschillende keren benaderd over het opstellen van deskundigenverklaringen. Daarnaast hebben DI’s van 

de LID een aantal keer een gastles aan toekomstige dierenartsen verzorgd.  

 

                                                           
1
 De NVWA is primair verantwoordelijk voor de handhaving van hondenhandel en werkt vervolgens daarin samen met de politie en de LID. 
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1.7 Signalering 
 

Diverse malen zijn er overzichten opgesteld inzake werkzaamheden op dierenwelzijn gebied voor het Ministerie van EZ. 

Dit is bijvoorbeeld gebeurd in het kader van het programma ‘Staat van het Dier’, Tweede Kamer vragen en 

conceptregelgeving. 
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2 RESULTATEN LID 

 
In dit hoofdstuk worden het aantal inspecties, maatregelen en de inzet van de LID op hoofdtaken weergegeven. 
In 2014 waren er 14,7 DI’s werkzaam voor de LID. Door personele wisselingen en langdurige zieken waren er van de 
14,7 FTE gemiddeld 13 FTE werkzaam. 
 

2.1 Totaal aantal inspecties en maatregelen 
 

Het totaal aantal inspecties en maatregelen over 2014 wordt weergegeven aan de hand van onze hoofdtaken. Er wordt 
daarnaast een onderscheid gemaakt tussen administratieve inspecties en inspecties ter plaatse. Onder administratieve 
inspecties vallen de administratieve handelingen die volgen uit een inspectie ter plaatse, zoals het opstellen van een 
proces-verbaal (PV) of een toezichtrapport. Per nieuwe inspectie op locatie wordt er in principe een dossier aangemaakt, 
waarin ook de (geplande) hercontroles worden geregistreerd. Een dossier bevat in de meeste gevallen dan ook 
meerdere inspecties.  
 
Inspecties 
In grafiek 2.1.1. wordt het totaal aantal inspecties over 2014 weergegeven, per hoofdtaak. Conform de huidige 
taakverdeling is de tweedelijnsfunctie veruit de grootste categorie. De categorie ondersteuning bevat hoofdzakelijk de 
ondersteuning van de dierenpolitie en de NVWA. Onder toezicht/eigen initiatief vallen onder andere 
handhavingsverzoeken en de toezichtcontroles die worden uitgevoerd voor het Ministerie van EZ.  
 

 
grafiek 2.1.1 

In 2014 zijn in totaal 8020 inspecties verricht door de DI’s van de LID (in 2688 unieke dossiers), waarvan 4525 
administratieve inspecties en 3495 inspecties ter plaatse. In paragraaf 2.2 worden de categorieën (zoals ondersteuning 
en toezicht/eigen initiatief) verder uitgesplitst. 
 
Bandbreedte 
De bandbreedte voor het aantal inspecties ter plaatse is vastgesteld op gemiddeld 2,5 inspecties ter plaatse per DI per 
dag. Deze bandbreedte heeft de LID in  2014 ruim gehaald. 
 
Binneninspecteurs 
De BI’s ondersteunen de DI’s onder andere administratief. In 2014 zijn er door de BI’s 3870 administratieve inspecties 
verricht, waarvan 247 administratieve inspecties eigen initiatief, 273 administratieve inspecties ondersteuning en 3350 
administratieve inspecties tweedelijn. Het aantal administratieve inspecties is lager dan in voorgaande jaren in verband 
met een andere werkwijze. De inspecties van de BI’s zijn in grafiek 2.1.1 niet meegenomen, om een duidelijk 
onderscheid te houden tussen de werkzaamheden van de binnen- en buitendienst.  
Maatregelen 
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Maatregelen kunnen op twee manieren worden genomen;  
1.  Het nemen van een maatregel ter plaatse.  
2.  Het nemen van een maatregel op afstand. Aan de hand van de bevindingen van de politie wordt er een  

toezichtrapport geschreven op basis van een PV van bevindingen. Dit gebeurt dus zonder dat een  
inspecteur zelf ter plaatse is geweest. 
 

 
grafiek 2.1.2               * in deze grafiek zijn toezichtrapporten hercontrole niet geteld als maatregel. 

 

In 2014 zijn 184 strafrechtelijke en 1293 bestuursrechtelijke maatregelen genomen, waarvan 691 ter plaatse en 786 op 

afstand. In 75% van de gevallen is de situatie ter plaatse hersteld. In grafiek 2.1.2. zijn alleen de bestuursrechtelijke en 

strafrechtelijke maatregelen weergegeven. Niet meegeteld in deze grafiek zijn toezichtrapporten hercontrole (1041 

zaken), de civielrechtelijke maatregelen (27 zaken) en het overdragen van de zaak aan een andere instantie (8 zaken). In 

paragraaf 2.2 worden de categorieën (zoals ondersteuning en toezicht/ eigen initiatief) verder uitgesplitst. 

 
Bandbreedte maatregelen 
Gedurende 2014 is de bandbreedte voor de maatregelen ter plaatse tijdelijk komen te vervallen, omdat er door de 
werkdruk steeds vaker bestuursrecht op afstand is ingezet. Door deze verschuiving sloot de bandbreedte niet meer aan 
op de werkelijkheid.  
 

2.2 Inspecties en maatregelen ter plaatse per hoofdtaak 
 

De onderstaande tabellen geven een verdere splitsing weer van de categorieën die zijn gebruikt in het overzicht van 

paragraaf 2.1. Daarnaast wordt ook de status weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de inspectie statussen 

“Gegrond” en “Ongegrond” in de loop van 2014 zijn vervangen voor de statussen “Maatregel genomen” en “Geen 

Maatregel genomen”. Omdat de lading en betekenis van de vervangende statussen niet hetzelfde is kunnen deze 

aantallen niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld en worden daarom apart weergegeven. 
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2.2.1 Tweedelijnsfunctie bestuursrecht  
Onder de tweedelijnsfunctie wordt verstaan het overnemen van zaken van de dierenpolitie door de LID om vervolgens 
een bestuursrechtelijk traject op te starten. De tabel hieronder geeft het soort inspecties en de resultaten van de 
tweedelijnsfunctie van de LID weer. Bij de tweedelijnsfunctie kan er behalve bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk worden 
opgetreden, dit blijkt ook uit de gegevens in de tabel. 
 

 
tabel 2.2.1 

2.2.2 Toezichtcontroles en eigen initiatief   
Onder toezichtcontroles worden de controles verstaan voor het Ministerie van EZ in het kader van de naleving van 
dierenwelzijnswetgeving en eigen toezichtprojecten van de LID onder andere gericht op risicodoelgroepen. Deze 
controles worden dus zonder tussenkomst van de dierenpolitie uitgevoerd. In 2014 heeft de LID toezichtcontroles 
uitgevoerd op het gebied van asielen, pensions, tuincentra en dierenspeciaalzaken. Door de onduidelijkheid omtrent de 
inwerkingtreding van het Besluit houders van dieren konden de controles pas in de tweede helft van 2014 worden 
uitgevoerd.  
De vogelgriep heeft in de laatste maanden van het jaar de controles bij tuincentra en dierenspeciaalzaken onmogelijk 
gemaakt. Ondanks de beperkte periode waarin de toezichtcontroles konden worden gedaan hebben de controles een 
grote impact gehad op de branche, die veelvuldig zijn achterban heeft geïnformeerd en de media heeft opgezocht over 
het feit dat de LID controles uitvoerde. 

Aantal inspecties 2357

Geen maatregel genomen 37%

Maatregel genomen 29%

Niemand thuis 19%

Gegrond 12%

Niets aangetroffen 2%

Onbekend 1%

Ongegrond 0%

Maatregelen 1249

Toezichtsrapport hercontrole 703

Toezichtsrapport 356

Toezichtsrapport met meevoeren 126

Boeterapport en toezichtsrapport 2

Toezichtsrapport hercontrole meevoeren 2

Bevindingenbrief 1

Boeterapport 1

PV 2e verbalisant 19

Volledig PV 15

PV van verhoor 10

Mondelinge waarschuwing 6

PV van bevindingen 5

Waarschuwingsbrief 3

Tweedelijns ter plaatse 2014

Status

Strafrecht

Bestuursrecht
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tabel 2.2.2 

2.2.3 Ondersteuning en samenwerking dierenpolitie in het veld 
Onder ondersteuning dierenpolitie wordt verstaan: het door de dierenpolitie inroepen van hulp op het gebied van 
dierenwelzijn van eerstelijns meldingen. De tabel hieronder geeft aan hoe vaak de LID de dierenpolitie fysiek heeft 
ondersteund in het veld. Naast de ondersteuning van de politie in het veld, ondersteunt de LID de politie ook door de 
beantwoording van kennisvragen en adviseert de LID bij de beoordeling van meldingen. Deze laatste vorm van 
ondersteuning wordt hieronder niet weergegeven, omdat dit zeer moeilijk te kwantificeren is. In het tijdschrijfoverzicht in 
2.2.6 is dit wel meegenomen. 
 

 
tabel 2.2.3 

  

Aantal inspecties 334

Geen maatregel genomen 49%

Maatregel genomen 18%

Gegrond 12%

Niemand thuis 9%

Niets aangetroffen 8%

Ongegrond 3%

Onbekend 1%

Maatregelen 111

Bevindingenbrief 40

Toezichtrapport 27

Toezichtrapport hercontrole 23

Toezichtrapport met meevoeren 5

Boeterapport en toezichtrapport 1

Volledig PV 6

Mondelinge waarschuwing 3

PV van verhoor 3

Waarschuwingsbrief 2

Volledig PV met Inbeslagneming 1

Toezicht en eigen initiatief ter plaatse 2014

Status

Bestuursrecht

Strafrecht

775

Geen maatregel genomen 51%

Niemand thuis 12%

Gegrond 12%

Ongegrond 10%

Niets aangetroffen 8%

Maatregel genomen 6%

Onbekend 1%

55

Mondelinge waarschuwing 20

PV van bevindingen 18

PV 2e verbalisant 7

Waarschuwingsbrief 4

Volledig PV 3

PV van verhoor 2

Volledig PV met Inbeslagneming 1

Strafrecht

Ondersteuning dierenpolitie 2014

Aantal inspecties 

Status

Maatregelen
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2.2.4 Ondersteuning derden 
Buiten de hoofdtaken komt het ook voor dat een DI een andere handhavingspartner, zoals de NVWA, ondersteunt. Zoals 
duidelijk naar voren komt in tabel 2.2.4 betreft deze categorie slechts een klein gedeelte van de werkzaamheden van de 
LID. Echter ondanks het beperkte aantal gaat het hierbij veelal om grote zaken op het gebied van hondenhandel die 
worden gekenmerkt door een hoge doorlooptijd.  
 

 
Tabel 2.2.4 

2.2.5 Administratieve inspecties en maatregelen  
Naar aanleiding van inspecties ter plaatse registreert de LID administratieve inspecties en handelingen in MIER. 
Hieronder vallen onder andere het opstellen van een proces-verbaal, toezichtrapporten en waarschuwingsbrieven. Van 
administratieve maatregelen is tevens sprake indien een DI bestuursrecht op afstand inzet. Dit verklaart het hoge aantal 
bestuursrechtelijke maatregelen in deze tabel. 
 

 
Tabel 2.2.5 

Aantal inspecties 29

Geen maatregel genomen 45%

Niets aangetroffen 17%

Maatregel genomen 14%

Niemand thuis 10%

Ongegrond 10%

Onbekend 4%

Gegrond 0%

Maatregelen 2

PV van bevindingen 1

Waarschuwingsbrief 1

Ondersteuning derden ter plaatse 2014

Status

Strafrecht

4525

1102

Toezichtsrapport 627

Toezichtsrapport hercontrole 315

Toezichtsrapport met meevoeren 92

Bevindingenbrief 11

Toezichtsrapport hercontrole meevoeren 2

Afstand aan rijk (BR) 1

PV van bevindingen 27

PV van verhoor 16

Volledig PV 5

PV 2e verbalisant 3

Mondelinge waarschuwing 1

Volledig PV met Inbeslagneming 1

Waarschuwingsbrief 1

Administratief 2014

Aantal inspecties 

Maatregelen

Bestuursrecht

Strafrecht
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2.2.6 Tijdschrijven 
De resultaten van het tijdschrijven geven het aantal uren weer dat er aan een bepaalde taak wordt besteed. Het 
tijdschrijfprogramma is echter nog in ontwikkeling. Ten opzichte van 2013 is bijvoorbeeld de categorie “reistijd” nieuw. 
Voorheen viel de reistijd onder de categorie “algemeen”. Onder “algemeen” valt nu de algemene administratie, intern en 
extern overleg. Conform de taakverdeling, is in grafiek 2.2.6. duidelijk te zien dat de tweedelijnsfunctie een groot deel van 
de tijd van de LID vergt. 
 

 
grafiek 2.2.6 
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3 DIERGERELATEERDE RESULTATEN  

In dit hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de diergroepen, diersoorten, het aantal in bewaring- en 
inbeslagnames en bijzondere voorvallen.  
 

3.1 Diergroepen  
 
De LID is verantwoordelijk voor de handhaving op het gebied van gezelschapsdieren. Daarnaast is er een verdeling 
gemaakt met de NVWA met betrekking tot de hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij de LID in beginsel 
verantwoordelijk is voor kleine aantallen gehouden paarden/pony’s, ezels, kippen en overig pluimvee. In ieder dossier 
wordt een primaire diersoort geregistreerd. De soorten worden onderverdeeld in diergroepen. 

 

In grafiek 3.1.1 zijn de hoofdcategorieën van de meest voorkomende diergroepen in percentages van de dossiers op een 
bepaalde diergroep weergegeven. 
 

 
 
 

In totaal is er in 2014 door de DI’s gewerkt aan 2688 dossiers (2376 nieuwe dossiers en 312 reeds bestaande dossiers). 
Van de nieuwe dossiers zijn er 1674 dossiers aangemaakt op gezelschapsdieren, 506 op landbouwhuisdieren, 67 op 
exoten, 19 op in het wild levende dieren en 110 overige.  
 
De meeste dossiers betreft de diergroep gezelschapsdieren, waaronder honden, katten en konijnen vallen. De tweede 
groep zijn de landbouwhuisdieren. Dit deel bestaat vooral uit dossiers over paarden en pony’s (80%). 
 
De categorie “Overig” bestaat voornamelijk uit de toezichtcontroles bij dierenwinkels en tuincentra, waarbij geen primaire 
diersoort kan worden aangegeven. 
 

  

grafiek 3.1.1  
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3.2 Diersoorten 
In 2014 zijn in 2376 dossiers 46 verschillende 
diersoorten geregistreerd. In tabel 3.2.1 zijn de 20 
meest voorkomende diersoorten weergegeven. In de 
tabel komt de categorie “geen soort aangegeven” 
voor. Dit betreft dossiers met toezichtcontroles bij 
bijvoorbeeld tuincentra en dierenspeciaalzaken. De 
categorie “overig” zijn diersoorten die 
verhoudingsgewijs zo weinig voorkomen (in minder 
dan 8 dossiers) dat ze gebundeld worden 
weergegeven. De vijf meest voorkomende diersoorten 
(honden, katten, paarden, pony’s en gehouden vogels) 
vormen samen 82% van het totaal aantal behandelde 
dossiers door de LID.  

 

 

 

 

 

 
 

3.3 Aantal in bewaring en in 
beslag genomen dieren 
 
In 2014 heeft de LID in 230 
bestuursrechtelijke zaken dieren in 
bewaring genomen, waarbij het in totaal 
om 1678 dieren ging. In één dossier 
kunnen meerdere dieren betrokken zijn. In 
tabel 3.3.1. is een overzicht weergegeven 
van het aantal dieren per diersoort dat 
door de LID in bewaring is genomen in 
2014. De grootste zaak vond plaats in 
maart en daarbij werden 217 dieren in 
bewaring genomen, waaronder veel vissen 
en amfibieën.  
De LID heeft in 2014 twee dieren 
strafrechtelijk in beslag genomen in twee 
afzonderlijke zaken, waaronder 1 papegaai 
en 1 hond. 

 

 

 

  

diersoort aantal diersoort aantal

kat 464 otter 6

hond 312 chinchilla 6

duif 188 schildpad 6

cavia 179 hamster 5

vis 146 degoe 4

paard/pony 73 slang 4

konijn 56 mangoest 3

axolotl 55 prairiehond 3

kikker 33 kaaiman 3

kip 21 slak 3

eekhoorn (uitheems) 16 neusbeer 2

koraal 15 woestijnrat 2

roofvogel (incl uil) 13 wildzang 2

exotische vogel 11 hagedis 2

stinkdier 10 hangbuikzwijn 1

kreeft 10 genetkat 1

stokstaart 7 fret 1

muisachtigen (inheems) 7 gerbil 1

schaap 6 rat 1

In bewaring genomen

Diersoort Dossiers Percentage

Honden 1048 44,1%

Katten 404 17,0%

Paarden 223 9,4%

Pony's 185 7,8%

Vogels (gehouden overig) 96 4,0%

Geen soort aangegeven 95 4,0%

Konijnen 69 2,9%

Kippen 29 1,2%

Ezels 18 0,8%

Geiten 18 0,8%

Slangen 18 0,8%

Vogels (exotisch) 17 0,7%

Vogels (wild) 16 0,7%

Schapen 15 0,6%

Duiven (gehouden) 14 0,6%

Uilen 13 0,5%

Cavia's 10 0,4%

Vissen (gehouden) 10 0,4%

Schildpadden 9 0,4%

Overig 69 2,9%

Tabel 3.2.1  

Tabel 3.3.1  
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Foto: in bewaring name  

3.4 Bijzondere voorvallen 
 

De LID komt jaarlijks veel bijzondere voorvallen tegen in hun strijd om het dierenwelzijn te verbeteren. Om een beeld te 

geven, worden hieronder enkele praktijkcasussen beschreven. 

 

 

 

Zeer mager hondje uit douchecabine gered 

16 oktober 2014 

 

De politie trof na een melding op 1 oktober in een woning in 

Ede een zeer mager hondje in een douchecabine aan. Het 

hondje zat opgesloten zonder eten en drinken. De eigenaar 

verklaarde dat het dier daar zat "omdat het anders het hele 

huis onder poepte en plaste". 

Over het feit dat het hondje zo mager was, verklaarde de 

eigenaar dat hij ermee naar een dierenarts was geweest, 

maar dat die er geen oorzaak voor had kunnen vinden. 

Navraag leerde dat dit niet klopte: er was geen dierenarts 

bezocht, omdat de eigenaar daar geen geld voor had. 

 

 

Na 

overleg met de dierenpolitie en RVO.nl kreeg de inspecteur van de LID 

opdracht om het hondje in bewaring te nemen en over te brengen naar 

een opvangadres. Daar onderzocht een dierenarts het hondje en bleek 

dat het dier ondervoed en extreem mager was. Verder bleek het last 

van tandsteen en ontstoken tandvlees te hebben. Op de kop zaten kale 

plekken en wondjes, de buik was kaal, op de heup zat een doorligplek 

en op de poten bevonden zich wondjes. Het hondje wordt nu bij het 

opvangadres behandeld en verzorgd. De eigenaar draait op voor de 

gemaakte kosten en de politie 

maakt proces verbaal op. 

 

 

Toen het bericht over het hondje naar buiten werd gebracht, stroomden de reacties 

al snel binnen. Via Facebook werd het maar liefst 25.000 keer gedeeld en geliked 

en inmiddels is het bericht door ruim één miljoen mensen gezien. Inmiddels is het 

hondje herplaatst bij een nieuwe eigenaar. 

 

 

 

 
  

Foto: drie weken later  

Foto: hond bij nieuwe eigenaar 
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Kat loopt maandenlang met metalen pin in poot 

9 december 2014 

 

Een kat die al tien maanden met een metalen pin in zijn poot liep, is 

door een DI overgebracht naar de dierenarts voor behandeling. De 

eigenaar van het dier had de pin vanwege geldproblemen nooit 

laten verwijderen. 

Begin dit jaar had de rood-witte kater bij een aanrijding een breuk 

in z'n achterpoot opgelopen. Om de breuk te helen, had de 

dierenarts een pin in zijn poot gezet, compleet met een externe 

fixateur; een raamwerk om de botten in de juiste stand te houden. 

De pin had na zes weken verwijderd moeten worden, maar 

vanwege een betalingsachterstand had de eigenaar dit nooit laten 

doen. Toen de DI en agent na een melding bij het adres in de 

gemeente 't Harde gingen kijken, bleek dat de kat nog steeds met de pin liep. De fixateur was verwijderd, maar de twee 

bevestigingspinnen staken nog uit de poot. 

 

De eigenaar legde uit geen geld te hebben en het, ondanks verschillende pogingen, ook 

niet te kunnen lenen. De kat ondervond echter veel hinder van de pin bij het lopen en 

zitten, en dus was het noodzakelijk dat er iets aan werd gedaan. Nadat de inspecteur de 

situatie had uitgelegd aan RVO.nl, gaf deze opdracht om de kat onder bestuursdwang naar 

een dierenarts te brengen zodat de pin kon worden verwijderd. De kosten zullen later met 

de eigenaar worden verrekend. 

 

Aan de hand van een aantal röntgenfoto’s kon de dierenarts vaststellen dat de breuk goed 

genezen was. Daarna kon de pin operatief kon verwijderd. De kat is nog een paar dagen ter observatie bij de dierenarts 

gebleven en is toen herenigd met zijn eigenaar. 

 

  

 

Zwaar verwaarloosde hond niet meer te redden 

19 december 2014 

 

Een inspecteur van de LID heeft in samenwerking met de 

dierenpolitie een zwaar verwaarloosde hond in bewaring 

genomen. De vacht van het dier was zo ernstig verklit en vervilt 

dat hij bijna niet meer herkenbaar was en controle bij de 

dierenarts wees uit dat zijn achterpoten al aan het afsterven 

waren. De DI en een agent van de dierenpolitie troffen de hond 

na een melding op een adres in Delft. Ze schrokken zo van de 

slechte toestand waarin het dier verkeerde, dat ze direct contact 

opnamen met RVO.nl. Die gaf vervolgens opdracht om de hond 

met spoed naar een dierenarts te brengen voor controle en 

behandeling. 

  

Foto: kat met pin   

Foto: röntgenfoto pin constructie  

Foto: vervilte hond  
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Bij de dierenarts bleek uit röntgenfoto’s dat zijn linker-achterpoot helemaal was 

vergaan en ook de rechterachterpoot aan het afsterven was. Zelfs de ervaren 

dierenarts gaf te kennen zoiets niet eerder te hebben meegemaakt. Op advies van de 

dierenarts en met toestemming van RVO.nl is daarna besloten om de hond uit zijn 

lijden te verlossen en hem in te laten slapen. 

 

De inspecteur is opnieuw met de agent langsgegaan bij het huis in Delft, waarbij een 

kat in bewaring werd genomen. Ze besloten daartoe, omdat de woning zo ernstig was 

vervuild, dat de situatie er ronduit dieronwaardig was. Gelukkig maakt de kat het 

redelijk goed en komt er waarschijnlijk bovenop. De agent, die al ruim twintig jaar ervaring heeft, gaf aan ‘nog nooit zoiets 

gezien te hebben’. Ook de DI  reageerde: “Dit is in en in triest”. Tegen de eigenaars wordt door de politie proces-verbaal 

opgemaakt. Bovendien zullen alle kosten op hen worden verhaald. 

 

 

 

Paarden hersteld dankzij optreden Inspectiedienst 

8 augustus 2014 

 

Dankzij het optreden van de LID zijn twee paarden hersteld van 

verwaarlozing. Meerdere controles, dreiging met een boete en 

herhaaldelijk aandringen bij de eigenaar hebben tot dit mooie 

resultaat geleid. De dieren werden in april ontdekt na een melding 

van de Dierenpolitie over negen Friese paarden die in een 

rommelige, slecht omheinde wei stonden en nodig bekapt 

moesten worden. Bij twee van de dieren bleek meer aan de hand. 

Ze waren ondervoed en een van de paarden had een grote bult in 

de nek. 

 

 

Succes 

De eigenaar, een bekende van de LID, werd meteen aangesproken op 

de situatie. Via RVO.nl is onder druk van een mogelijke boete opdracht 

gegeven om een dierenarts in te schakelen en de nodige maatregelen 

te treffen om de situatie van de dieren te verbeteren. In eerste instantie 

werkte de eigenaar niet echt mee, maar na meerdere controles en 

herhaaldelijk aandringen door de LID ging de eigenaar overstag en 

voerde alle opgelegde maatregelen uit, waardoor beide paarden zijn 

hersteld.  Een mooi succes van de LID-inspecteur. 

 

 

 

 

  

Foto: mager oud paard  Foto: paard met bult in de nek  

Foto: hersteld oud paard 

Foto: hersteld bult in nek  
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4 VERGELIJKING RESULTATEN  

In dit hoofdstuk worden de cijfers van 2014 weergegeven in relatie tot de cijfers van 2012 en 2013 en de doelstellingen 

uit het jaarplan 2014 (in relatie tot paragraaf 4.1, 4.2, en 4.3). 

 

4.1 Taakverdeling LID  
 

De verdeling van hoofdtaken van de LID wordt hieronder weergegeven. In 2014 heeft de LID 16% van haar werk besteed 

aan het ondersteunen van de politie. Dit is een afname van 52% ten opzichte van 2013. De tweedelijnsfunctie (inzet 

bestuursrecht) is nog steeds de grootste categorie met 77%. Dit is een toename van 48% ten opzicht van 2013. Met de 

huidige capaciteit is het op dit moment niet mogelijk om daarnaast ook nog een groot aantal toezichtcontroles uit te 

voeren, momenteel is dit 7%.  

 

 

 
Figuur 4.6 

 

Doelstellingen met betrekking tot de verdeling van taken van de LID in het jaarplan 2014: 

1. De LID zal in 2014 streven naar een betere verdeling tussen tweedelijnszaken en toezicht. 

Realisatie: Ondanks de intentie om tot een betere verdeling te komen tussen tweedelijnszaken en toezichtscontroles, 

is het in 2014 niet gelukt om deze doelstelling te halen. De reden hiervoor is dat tweedelijnszaken momenteel binnen 

de ministeries prioriteit hebben gezien de huidige ketenafspraken en het vaak spoedeisende karakter van 

tweedelijnszaken.  

 

2. De LID zal in 2014 meer toezichtscontroles uitvoeren. 

Realisatie: het Ministerie van EZ heeft begin 2014 aangegeven dat de inzet van de LID, na de inwerkingtreding van 

het Besluit houders van dieren, rond de 50% moet worden ingezet op toezichtcontroles. Gezien de bezetting in 2014 

was het onmogelijk om zowel de dierenpolitie te kunnen ondersteunen, de tweedelijnsfunctie uit te voeren en 

tegemoet te komen aan de prestatieafspraken met het Ministerie van EZ.  

Wel zijn er in de tweede helft van 2014 actief toezichtcontroles uitgevoerd gericht op het Besluit houders van dieren. 

 

3. De LID zal in 2014 minder ondersteuning verlenen aan de (dieren)politie. 

Realisatie: De ondersteuning aan de (dieren)politie is fors afgenomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 

sturing op ondersteuning is aangescherpt.  
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4.2 Aantal inspecties 
 

Het aantal dossiers van de LID wisselt onder invloed van veranderende werkwijzen, wisselend werkaanbod en de 
ontwikkelingen op het gebied van registratie. De afname van het aantal inspecties ter plaatse heeft onder andere te 
maken met het feit dat door de werkdruk in 2014 er een verschuiving heeft plaatsgevonden van inspecties ter plaatse 
naar de inzet van bestuursrecht op afstand. Bestuursrecht op afstand wordt onder administratieve inspecties 
geregistreerd. Dit verklaart de toename van het aantal administratieve inspecties (tabel 4.2 ) 
 

 
Tabel 4.2 

 
Doelstelling met betrekking tot het aantal inspecties in het jaarplan 2014: 
In het jaarplan 2014 was er geen specifieke doelstelling ten aanzien van de verdeling inspecties ter plaatse en inspecties 
administratief. Verwacht werd dat het werkaanbod bleef stijgen en dat bleek wel uit de toename van het aantal inspecties 
administratief en de stijging van de inzet van bestuursrecht op afstand. 
 

4.3 Aantal maatregelen 
 

Het aantal ingezette bestuursrechtelijke maatregelen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het aantal strafrechtelijke 
maatregelen daarentegen neemt af. De toename van bestuursrechtzaken is inherent aan de veranderingen in het 
handhavingslandschap na de introductie van de dierenpolitie eind 2011, waarin de LID is verschoven van eerstelijns naar 
tweedelijns.  
 

 
Figuur 4.3 

 
Doelstelling met betrekking tot het aantal maatregelen in het jaarplan 2014: 
Met betrekking tot maatregelen was er geen specifiek doelstelling geformuleerd, echter de verwachting was dat het 
aantal maatregelen zou blijven toenemen door een aanhoudende stijging van het werkaanbod. Deze verwachting wordt 
bevestigd in figuur 4.3.  
 

  

ter plaatse administratief

2014 3495 4525

2013 3698 4272

2012 2997 1464

Aantal inspecties
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4.4 Diergroepen in relatie tot dossiers 
 

In ieder dossier wordt een primaire diersoort geregistreerd. De soorten worden onderverdeeld in diergroepen. De 
diergroep gezelschapsdieren, waaronder honden, katten en konijnen vallen, bevat de meeste dossiers. De tweede groep 
zijn de landbouwhuisdieren. Dit deel bestaat vooral uit dossiers over paarden en pony’s.  
 

 
Tabel 4.4 
 

In de afgelopen jaren is het aandeel gezelschapsdieren groter geworden en de groep landbouwhuisdieren kleiner, zie 
tabel 4.4. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de verdeling tussen de LID en de NVWA door de politie steeds beter 
wordt gehanteerd en er striktere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de verdeling en opvolging van zaken op het 
gebied van hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren door de NVWA.  
 

4.5 Diersoorten in relatie tot dossiers 
 

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de top 5 diersoorten die de LID aantreft tijdens controles. De 

verhoudingen binnen de diersoorten fluctueren per jaar. Een duidelijke verklaring is hiervoor niet te geven. 

 

 

Figuur 4.5 
 

  

Diergroep 2014 2013 2012

Gezelschapsdieren 70% 69% 65%

Landbouwhuisdieren 21% 27% 30%

Overig 5% 1% 1%

Exoten 3% 2% 2%

In het wild levende dieren 1% 1% 2%
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4.6 In beslag genomen en in bewaring genomen dieren 
 

Bij het toepassen van strafrecht en bestuursrecht worden dieren soms respectievelijk in beslaggenomen en in bewaring 
genomen. Tabel 4.5 geeft een compleet overzicht van alle door de LID meegevoerde dieren, zowel op het gebied van 
strafrecht als bestuursrecht tussen 2012 en 2014. Het gaat hierbij dus om het feitelijk aantal dieren, dus niet om dossiers. 
Hierdoor is er moeilijk een verklaring te geven voor het fluctuerende aantal dieren, omdat dit per zaak enorm kan 
verschillen. 
 

 
Tabel 4.5 

 

SR BR SR BR SR BR Totaal

Katten 464 356 202 1022

Honden 1 312 2 285 4 216 820

Vogels (overige) 1 26 308 116 17 126 594

Kippen 21 147 197 365

Cavia's 179 112 24 315

Konijnen 56 2 164 55 277

Duiven 188 14 202

Vissen 146 30 11 187

Paarden en pony's 73 52 32 157

Amfibieën 88 5 93

Slangen 4 27 28 59

Knaagdieren (overige) 27 3 4 34

Schapen 6 1 23 30

Schildpadden 6 9 3 18

Hagedissen 2 13 3 18

Koraal 15 15

Muizen 7 2 4 13

Kreeft 10 1 11

Stinkdier 10 10

Ratten 3 3 3 9

Varkens 8 8

Geiten 5 2 7

Stokstaart 7 7

Krokodil 3 2 1 6

Otter 6 6

Chinchilla 6 6

Mangoest 3 3

Prairiehond 3 3

Slak 3 3

Eenden 2 2

Ganzen 2 2

Ezels 2 2

Spinnen 2 2

Neusbeer 2 2

Fretten 1 1

Hangbuikzwijnen 1 1

Egels 1 1

Genetkat 1 1

Totaal 2 1679 312 1353 21 945 4312

2014 2013 2012
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5 ORGANISATIE 

In dit hoofdstuk worden de gestelde doelen van de LID beschreven in relatie tot de realisering hiervan. Daarnaast komen 

de personele mutaties en de overige personele zaken aan bod. 

 

5.1 Algemeen 
 

De taken van de LID zijn verankerd in het convenant samenwerking dierenhandhaving (24 oktober 2011). Dit convenant 

is 24 oktober 2014 verlengd met één jaar. Het convenant beschrijft de veranderingen in het handhavingslandschap 

dierenwelzijn met de toenmalige komst van de dierenpolitie en de verantwoordelijkheden tussen de verschillende 

organisaties op dat terrein. Het convenant bevat niet alleen generieke (keten)afspraken maar ook specifieke 

taakafspraken per convenantpartij. Daarnaast is er door het OM een afwegingskader opgesteld.  

Vanuit het Ministerie van EZ is een substantiële financiële bijdrage toegekend aan de LID voor een periode van 2012 t/m 

2016.  

 

In 2014 zijn er een aantal doelstellingen door de LID geformuleerd. In onderstaande tabel staan de doelstellingen 

vermeld die zich richten op de organisatie, met daarnaast de realisering. 

 

Doelstelling 2014 Realisering 2014 

Een soepele overgang creëren naar het Besluit 

houders dieren (inwerkingtreding 1 juli 2014) 

door een integraal handhavingskader op te 

stellen en door opleidingen te organiseren. 

In 2014 is er een integraal handhavingskader opgesteld door de LID 

samen met de NVWA. Er zijn gezamenlijke opleidingsdagen 

georganiseerd voor de NVWA en de LID en de LID heeft tijdens haar 

maandelijkse werkoverleggen interne scholing verzorgd. Daarnaast 

zijn er mensen van het EDW en de politieacademie uitgenodigd voor 

deze interne opleidingen over het Besluit houders van dieren om ook 

de kennis binnen de politieorganisatie te stimuleren. Dit heeft echter 

niet geresulteerd in opleidingen voor de politie op het gebied van het 

Besluit houders van dieren. 

Aantoonbare werkdruk op de capaciteit van de 

LID reduceren. 

 

 

In februari 2014 is er een brandbrief verstuurd aan de ministeries van 

V&J en EZ voor  meer capaciteit bij de LID. In juli 2014 is er een 

toezegging gedaan door het Ministerie van V&J voor de detachering 

van drie politiemensen binnen de LID voor een periode van één jaar 

met ingang van 1 januari 2015. Dit is echter onvoldoende om het 

gevraagde aandeel van de capaciteit ten opzichte van toezicht in te 

zetten. 

Samenwerking met de politie optimaliseren. De LID heeft verschillende presentaties gegeven voor politie-

eenheden in het land en alle belangrijke overleggen bijgewoond. De 

LID verzorgt een onderdeel van de opleiding (dieren)politie t.b.v. het 

taakaccent dierenwelzijn. Op de themadag dierenwelzijn en tijdens 

het NIK congres heeft de LID presentaties gegeven. Om de 

samenwerking met de politie Amsterdam te verbeteren, zijn 

presentaties gegeven aan de wijkteams.  

Anticiperen op de ontwikkeling van de 

inbedding van het taakaccent dierenwelzijn 

binnen de nationale politie. 

In 2014 hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden over de 

ontwikkelingen binnen de politie. De LID heeft hierin aangegeven zich 

zorgen te maken om de terugtrekkende beweging van de politie. 
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Doelstelling 2014 Realisering 2014 

Directe en actieve aansturing. 

 

Door het aanpassen van registratiesystemen en door een actieve en 

betrokken manier van leidinggeven is er een goed inzicht in de 

resultaten en prestaties van de LID. Er is bijvoorbeeld heel duidelijk 

gestuurd op het zo min mogelijk maken van overuren. 

In 2014 is er geprobeerd om de kosten kant 

van de LID zoveel mogelijk te beperken en een 

sterker kostenbewustzijn te creëren.  

 

Uit de financiële stukken blijkt dat de LID zich heeft gehouden aan de 

budgetafspraken. Er heerst een sterker kostenbewustzijn. 

Opstellen van kwaliteitscriteria. Kwaliteit heeft in 2014 continu hoog op agenda gestaan. Samen met 

RVO.nl zijn er bijvoorbeeld kwaliteitscriteria opgesteld ten aanzien 

van de kwaliteit van de toezichtrapporten en zijn er duidelijke kaders 

gegeven aan de politie voor het aanleveren van zaken. Daarnaast 

heeft de LID, ondanks de grote wetswijzigingen en de hoge werkdruk, 

goed gepresteerd en een verbeterslag doorgevoerd op de kwaliteit 

van het werk.  

Opstellen en actualiseren van werkinstructies 

voor processen, registratie, be- en afhandeling 

van meldingen in het publieke domein. 

Er zijn verschillende instructies opgesteld en verder ontwikkeld, zoals 

MIER instructie (registratie), tijdschrijven, verzuimbeleid etc. 

Deelname aan diverse werkgroepen en 

overlegstructuren van de overheid 

(EZ/V&J/OM). 

 

De LID neemt ten behoeve van de samenwerking met de 

ketenpartners deel aan de stuurgroep, projectgroep, tactische overleg 

en operationeel overleg dierenpolitie. Daarnaast hebben er reguliere 

overleggen plaatsgevonden met de NVWA, het Ministerie van EZ, het 

Ministerie van V&J, politie, het OM, RVO.nl.  en er zijn gesprekken 

geweest met de directe toezichthouder. 

Indien de plaatsing van de LID-taken daar 

aanleiding toe geeft: inregelen van een 

opdrachtgever-opdrachtnemer relatie met 

opdrachtgevers als het Ministerie van EZ. 

Er is regelmatig overleg geweest met het Ministerie van EZ. De 

financiën van de LID zijn toegezegd tot en met 2016.  

Ondersteuning aan overheid (EZ/OM) 

bijvoorbeeld door middel van leveren van input 

aangaande Kamervragen. 

De LID heeft frequent input geleverd op beleidsvragen vanuit de 

overheid en Kamervragen. Daarnaast heeft de LID doorlopend en 

uitvoerig input geleverd op het ontwikkelen van nieuwe wetgeving op 

het gebied van dierenwelzijn. 

Vergroten kennis en vaardigheden personeel 

door het volgen van diverse cursussen 

waaronder de opleiding Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar (BOA) en 

dier(verzorging)- en wet gerelateerde 

cursussen. 

De inspecteurs van de LID zijn allemaal Bijzonder Opsporing 

Ambtenaar (BOA). Voor het behouden van hun BOA status vindt er 

een jaarlijkse bijscholing plaats en om de 5 jaar wordt een examen 

afgelegd. In 2014 is module C gevolgd van de permanente her- en 

bijscholing. Daarnaast hebben verschillende inspecteurs gericht op 

hun expertise cursussen gevolgd. 

Op basis van de informatie in MIER worden 

periodieke rapportages opgesteld voor 

signalering en informatieverstrekking aan 

overheidsinstellingen; 

Er zijn kwartaal- en (half)jaarrapportages opgesteld. 
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5.2 Personeelsmutaties  
 

Hieronder wordt de formatie van de LID weergegeven. Buiten de formatie om heeft de LID in 2014 twee gedetacheerde 

tot haar beschikking gehad, tegen verwaarloosbare kosten (1,3 Fte). 

   

Formatie LID 2013-2014 

      Verschil 

    2013 2014 t.o.v.2013 

     

Directie en staf       

  Hoofd 1,00 1,00 0,00 

  Beleidsmedewerker 1,00 1,00 0,00 

  Secretaresse* 1,00 1,00 0,00 

 Jurist 1,00 1,00 0,00 

    4,00 4,00 0,00 

Inspectie    

  Districtsinspecteurs 14,70 14,70 0,00 

  

Binneninspecteurs / administratieve 

ondersteuning 3,50 3,50 0,00 

    18,20 18,20 0,00 

  Totaal 22,20 22,20 0,00 

*vaste detachering vanuit groep Dierenprogramma’s, -Hulp en Toezicht van het Verenigingsbureau van de  

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

5.3 Begroting 
 

Het bestuur van de stichting heeft samen met de RvT op 4 november 2014 de begroting van 2015 vastgesteld.  

 

 Begroting 

2015 
 

Begroting 

2014 

   EUR  EUR 

Baten     

    

Subsidie Ministerie van EZ 1.600.000  1.600.000 

Bijdrage NVBD 500.000  343.752 

Giften en schenkingen 30.000  - 

    

Totaal baten 2.130.000  1.943.752 

    

Lasten    

    

Personeelskosten 1.968.320  1.778.252 

Algemene kosten 161.680  165.500 

    

Totaal lasten 2.130.000  1.943.752 

    

    

Exploitatie resultaat nihil  nihil 

 

De nalatenschappen en legaten die via de NVBD beheerd worden, zijn verantwoord in de jaarrekening van de NVBD.  
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5.3.1 Financiering van de LID 

In de begroting van 2014 zijn de giften en nalatenschappen die voor de LID bestemd zijn, opgenomen in de bijdrage van 

de NVBD. In het convenant Samenwerking Dierenhandhaving zijn afspraken gemaakt over de toekenning van subsidies 

voor een totaalbedrag van € 1.600.000. De LID zal ook in 2015 deze bijdrage van het Ministerie van EZ ontvangen. 

 

In het geval dat de lasten hoger zijn dan de baten, dan zal de NVBD het verlies compenseren middels een gift. 

5.3.2 Bezetting personeel 

In 2015 zal de personeelsformatie uitgebreid worden met extra inzet van politie. In de begroting van 2015 is hier al 

rekening mee gehouden, namelijk door extra lasten voor aanschaf uitrusting en extra autokosten. 

 

5.4 Investeringsverplichtingen 
 

De LID heeft per balansdatum geen grote investeringsverplichtingen. Ook heeft de stichting geen grote investeringen 

gepland voor 2015. 

 

5.5 Overige personeelszaken 
 

Bedreigingen 

Bijna elke DI wordt in zijn / haar werk geconfronteerd met intimidatie en agressie. De LID registreert zowel fysieke als 

verbale agressie tegen medewerkers. Om het personeel van de LID zo goed mogelijk te kunnen beschermen, is er in 

2014 een project gestart om de vesten van de LID te vernieuwen. Ook zijn er gesprekken gaande met de politie om de 

DI’s van portofoons te voorzien en het inzetten van weerbaarheidstrainingen. Daarnaast is binnen de LID een BOT-team 

functioneel (Bedrijfs Opvang Team). 

In 2014 zijn er 13 formulieren agressie en/of bedreigingen geregistreerd tegen DI’s. Dit is een toename van 44% ten 

opzicht van 2013. Het betrof hier ernstige bedreigingen zoals hamer- en mes incidenten, waarvan altijd aangifte wordt 

gedaan. 

De stijging binnen de LID ligt ver boven de landelijke stijging van agressie  tegen handhavers zoals bijvoorbeeld de 

politie, ambulancemedewerkers en brandweerlieden (bron: Monitor Veilige Publieke Taak 2014 van de Nationale Politie). 

Een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat er binnen de LID het afgelopen jaar meer aandacht is besteed aan het melden 

van agressie en/of bedreiging. Daarnaast is de stijging relatief, gezien de kleine hoeveelheden. Toch wordt er nog lang 

niet altijd gemeld en bestaat het vermoeden dat de aantallen hoger liggen dan uit de feitelijke registratie blijkt. De 

registratie geeft vooral de excessen weer. De LID heeft als aandachtspunt om de komende jaren ook de verbale agressie 

en intimidatie meer inzichtelijk te maken. 

 

Klachten 

We hebben in 2014 vier klachten gekregen. Waarvan één betrekking heeft op 2013. Dit is een afname van 75% ten 

opzichte van 2013. 
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6 CONCLUSIES EN TOEKOMST  

In dit hoofdstuk worden de conclusies beschreven en er wordt een doorkijk gegeven naar de verwachte toekomstige 

ontwikkelingen. 

 

6.1 Conclusies 
 

Terugkijkend op 2014 zijn er een aantal conclusies te trekken:  

 

• Dierenwelzijn leeft volop bij het publiek. De LID heeft in 2014 veel media aandacht gekregen voor haar werk. Door 

middel van twitter, de website van de Dierenbescherming, facebook en interviews (voor radio, TV en nieuwsbladen) 

probeert de LID het publiek te betrekken bij het inspectiewerk en de problematiek rondom dierenwelzijn in 

Nederland. Daarnaast stond het handhavingswerk centraal in de campagne van de Dierenbescherming, die haar 

150 jarige bestaan vierde.  

 

• In 2014 heeft er wederom een stijging plaatsgevonden van de inzet van bestuursrecht door de LID. Tevens is ook 

het herstelpercentage van zaken die binnen de termijn ter plaatse zijn hersteld gestegen van 70% naar 75%. Voor 

het dierenwelzijn is dit een positief resultaat! 

 

• Het Besluit houders van dieren is per 1 juli 2014 in werking getreden. De LID heeft bij de totstandkoming van het 

besluit veelvuldig input geleverd op verzoek van het Ministerie van EZ. Het besluit wordt gekenmerkt door open 

normen en is bedoeld voor alle houders, fokkers en verkopers van dieren. Het besluit geeft meer mogelijkheden om 

dierenwelzijnsproblematiek aan te pakken, zo zijn er bijvoorbeeld strengere eisen gesteld aan professionele- en 

hobbyfokkers over het fokken en africhten van huisdieren. Om de handhaving van het nieuwe besluit zo soepel 

mogelijk te laten verlopen heeft de LID, samen met de NVWA, een integraal handhavingskader opgesteld en zijn de 

inspecteurs intensief getraind. 

 

• De LID wordt zowel in Nederland als door het buitenland gezien als expert op het gebied van dierenwelzijn. Dit blijkt 

uit de vele verzoeken van de politie voor het opleiden van agenten op het gebied van dierenwelzijn en in 2014 

specifiek ook op het gebied van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Daarnaast is de RSPCA op 

bezoek geweest en is een inspecteur van de LID op uitnodiging naar Barcelona gegaan voor een werkbezoek om 

kennisdeling te bevorderen. 

 

• Door de nauwere samenwerking met de andere handhavers verloopt de samenwerking steeds soepeler en worden 

er meer zaken integraal opgepakt. In 2014 is er bijvoorbeeld een groot onderzoek geweest naar de hondenhandel in 

Nederland. Bij dit onderzoek waren zowel de LID, NVWA
2
 als politie betrokken. Daarnaast heeft de LID geadviseerd 

in het landelijke onderzoek naar de paardenmishandelingen. 

  

                                                           
2
  De NVWA  is primair verantwoordelijk voor de handhaving van hondenhandel en werkt vervolgens daarin samen met de politie en de LID. 
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• Het huidige werkaanbod van de LID blijft in 2014 de capaciteit van de LID overstijgen. 

Dit komt door een aantal factoren. De meest voor de hand liggende reden is de voorwaartse ketendruk vanuit de 

dierenpolitie. Door dit samenwerkingsverband krijgt de LID hoofdzakelijk gegronde meldingen, die verdere interventie 

behoeven (voorheen was 50% van de meldingen die de LID behandelde ongegrond). De ontwikkelingen op het 

gebied van bestuursrecht dragen ook bij aan de toename. In 2008 heeft het Functioneel Parket bepaald dat dieren in 

principe alleen nog maar bestuursrechtelijk in beslag genomen mochten worden. Vervolgens is het bestuursrecht op 

het gebied van dierenwelzijn verder ontwikkeld en werden ook herstelmaatregelen mogelijk. Deze gewijzigde 

handhavingsaanpak heeft bij de bestaande handhavers tot een verschuiving geleid, die eind 2011 de LID in een 

stroomversnelling bracht vanwege de verandering van eerstelijnshandhaver (hoofdzakelijk handhaven n.a.v. 

meldingen) naar tweedelijnshandhaver (hoofdzakelijk bestuursrechtelijk handhaven n.a.v. eerstelijnsbevindingen van 

de politie). Deze veranderingen hebben een weerslag op de inzetbaarheid van de LID, die in omvang gelijk is 

gebleven terwijl de ketenpartners wel zijn uitgebreid. Begin 2014 werd door het hoge ziekteverzuim en de toename in 

overuren duidelijk dat de hoge werkdruk een aantoonbare weerslag had op de inzetbaarheid van de capaciteit van 

de LID. Eind februari is er een brandbrief gestuurd aan het Ministerie van V&J en EZ, met het verzoek om hulp. Het 

Ministerie van V&J heeft toegezegd dat er in 2015 drie FTE vanuit de politie zullen worden gedetacheerd bij de LID 

en dat wordt zeer gewaardeerd. Daarnaast hebben ze opdracht gegeven voor een externe audit om de werkdruk 

binnen de LID te laten onderzoeken. In 2015 zullen keuzes moeten worden gemaakt over het takenpakket van de 

LID of er moet een structurele uitbreiding van de LID plaatsvinden.   

 

• De financiële structuur van de LID is sinds de introductie van de dierenpolitie veranderd. De overheid heeft een 
toezegging gedaan voor de financiering van de LID voor 85% tot en met 2016. In 2014 is er geen duidelijkheid 
gekomen over de lange termijn financiering van de LID. 

 

6.2 Toekomst  
 

De positie en het werkaanbod van de LID zal in 2015 wederom ter discussie staan door de ontwikkelingen binnen de 

keten. Met name de ontwikkelingen binnen de Nationale Politie hebben effect op de LID vanwege de intensieve 

samenwerking. Momenteel zien we grote verschillen tussen politie eenheden met betrekking tot de inbedding van het 

taakaccent dierenwelzijn. Met sommige eenheden is de samenwerking goed geregeld, maar met andere eenheden 

verloopt de samenwerking zeer moeizaam. De inrichting van dierenwelzijn binnen de politie lijkt zich daarnaast steeds 

meer te richten op de inzet van wijkagenten. Hierdoor wordt het aantal mensen waarmee de LID moet samenwerken 

vergroot, terwijl de kennis afneemt (wijkagenten worden niet opgeleid op het gebied van dierenwelzijn en zijn niet op de 

hoogte van de ketenafspraken). Door deze wending zal de LID zijn werkwijze moeten aanpassen. Bestuursrecht op 

afstand zal bijvoorbeeld minder mogelijk zijn, omdat de inzet hiervan afhankelijk is van de kennis en kunde van de agent. 

Hierdoor zal de LID zelf meer ter plaatse moeten gaan, waardoor de reistijd toeneemt, de werkdruk zal toenemen en er 

minder zaken kunnen worden opgepakt. Dit baart zorgen met betrekking tot het dierenwelzijn. 

 
Dierenwelzijn is een gevestigd politiek item en kent een grote maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid. Deze 
betrokkenheid kan van invloed zijn op de keuzes die worden gemaakt binnen de dierenwelzijnsketen, maar zijn van te 
voren moeilijk in te schatten. 
 
In 2015 zal er meer duidelijkheid moeten komen over de inzet, positie en financiering van de LID na 2016. Dit zal ook 
moeten worden ingebed in het convenant samenwerking dierenwelzijn dat in 2015 zal worden herzien. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


