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Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
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zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren.

Colofon
Opgesteld door Drs. M. Beijen en Dhr. E. Goos
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

VOORWOORD

Het doet ons genoegen u namens het Stichtingsbestuur (SB) van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) het Jaarverslag 2012 te presenteren. Dit voorwoord is tevens een
leeswijzer.
Dit jaarverslag kent een andere opbouw dan eerdere jaarverslagen van de LID. De reden hiervoor is
dat met de komst van de dierenpolitie eind 2011, het takenpakket van de LID is veranderd en in
2012 verder vorm heeft gekregen. Daarnaast vindt er ook een meer resultaatgerichte sturing plaats.
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. In
deel drie worden bijzondere voorvallen gedurende 2012 weergegeven. In deel vier komt de (interne)
organisatie aan bod en tot slot trekken wij korte conclusies over het afgelopen jaar en wordt een blik
op de toekomst gegeven.
Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen bij het kunnen uitvoeren van ons belangrijke en
noodzakelijke werk. Rest ons nog u veel leesgenoegen toe te wensen.
Met vriendelijke groet,
Drs. M. Beijen
Dhr. E. Goos
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1

Algemeen

1.1

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming valt als stichting onder de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren.
De Dierenbescherming bestaat uit verschillende onderdelen:
- 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 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’.
De private kant van de bedrijfsvoering van de LID is door het Stichtingsbestuur gemandateerd aan
de manager Dierenbeleid, -Hulp & Toezicht (DH&T) van de Dierenbescherming. Het gaat hier om de
zogenaamde PIOFAH-aspecten: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën,
automatisering en huisvesting.
De publieke kant van de bedrijfsvoering van de LID (de “inhoud”) is gemandateerd aan het hoofd
LID.

1.2

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 ze 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 Economische Zaken (EZ).
Verder worden er ook toezichtcontroles op eigen initiatief uitgevoerd.
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Samengevat zijn de hoofdtaken van de LID:
1. ondersteuning en samenwerking met de politie;
2. tweedelijns handhavingsfunctie: dat wil zeggen voornamelijk het bestuursrechtelijk
afhandelen van zaken vanuit de dierenpolitie;
3. toezichtcontroles gebaseerd op de toezichthoudende bevoegdheden (toezichtcontroles).
Daarnaast kent de LID ook:
4. ondersteuning derden;
5. competentie ontwikkeling;
6. algemene administratie en overig.

1.3

Positie van de LID

De LID voert publiekrechtelijk 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 Veiligheid en Justitie (V&J)
en de Dierenbescherming. Daarnaast is er een afwegingskader vastgesteld door het Openbaar
Ministerie (OM).
De politie heeft in december 2012 een visie gepresenteerd waarin de positie en taak van de
dierenpolitie binnen de politie wordt beschreven. Daarnaast is er door de handhavingspartners in
oktober 2012 een bijeenkomst geweest om gezamenlijk te komen tot een ketenvisie.

1.4

Communicatie

Pers, publiciteit en publicaties

De woordvoering over LID-zaken is in 2012 conform de vigerende richtlijnen ter hand genomen door
een woordvoerder/persvoorlichter van het VB van de Dierenbescherming.
Website
De LID-website is ondergebracht bij de website van de Dierenbescherming.
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1.5

Samenwerking

Interne samenwerking
De LID werkt als onderdeel van de landelijke Dierenbescherming samen met het verenigingsbureau
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 2012. Deze overleggen hadden
onder andere betrekking op de stand van zaken met betrekking tot het convenant samenwerking
dierhandhaving, de toezichtcontrole afspraken en de financiering van de LID.
Ministerie van V&J
Met het ministerie van V&J hebben diverse overleggen plaatsgevonden in het kader van de
dierenpolitie.
Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD)
Met het KLPD 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, waar
de LID bij aangesloten is.
Dienst Regelingen (DR) van het ministerie van EZ
DR is verantwoordelijk voor de (coördinatie van) opvang van in beslag genomen dieren.
Tevens is vanaf de tweede helft van 2008 DR verantwoordelijk voor de uitvoering van
bestuursdwangbesluiten, op grond waarvan dieren weggevoerd kunnen worden ter verzorging.
In 2012 hebben er verschillende overleggen plaatsgevonden over de samenwerking tussen DR en
de LID.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De LID werkt in bepaalde zaken nauw samen met de NVWA. Deze samenwerking is gebaseerd op
het convenant samenwerking dierenhandhaving van 24 oktober 2011. Jaarlijks vindt er zowel op
directieniveau als op regionaal niveau overleg plaats.
Politie
In 2012 is veelvuldig ondersteuning geboden aan en samengewerkt met de regionale politie en de
dierenpolitie. Verder is er vanuit de LID een bijdrage geweest aan het lesprogramma van de
politieacademie voor de opleiding van de dierenpolitie.
Politie, Dier en Milieubescherming (PDM)
Namens de LID wordt deelgenomen aan de werkgroep wet- en regelgeving van PDM. De verkregen
informatie wordt indien nodig verspreid binnen de organisatie. Daarnaast heeft de LID een
afgevaardigde binnen het bestuur van PDM.
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Faculteit Utrecht
De faculteit is enkele malen benaderd over het opstellen van deskundigenverklaringen met als doel
een bijlage voor een proces-verbaal.

1.6

Signalering

Diverse malen zijn er overzichten opgesteld inzake werkzaamheden op dierenwelzijn gebied
opgesteld 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

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de LID over het jaar 2012 weergegeven. Er wordt
ingegaan op de prestaties van de LID (aantal uitgezette dossiers, totaal aantal controles, aantal
controles per hoofdactiviteit, aantal genomen maatregelen en dier gerelateerde resultaten).
De overzichten geven voornamelijk de resultaten van 2012 weer, aangezien een directe vergelijking
met voorgaande jaren door de verandering in takenpakket niet mogelijk is. In zijn algemeenheid valt
op dat, gedurende het jaar, in bijna alle grafieken een stijgende lijn te zien is. Een verklaring
hiervoor is dat er meer resultaatgerichte sturing heeft plaatsgevonden in 2012. Daarnaast hebben er
ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van registratie waardoor werkzaamheden vollediger
kunnen worden weergegeven. Verder heeft de verandering in werkwijze tot gevolgd gehad dat het
aantal gegronde controles fors is toegenomen.

2.1

Aantallen dossiers in behandeling van LID

Elke controle wordt geregistreerd. Van nieuwe adressen of adressen die al geruime tijd niet meer
zijn bezocht, wordt een dossier aangemaakt. Binnen een dossier kunnen verschillende controles
worden geregistreerd.
Figuur 2.1

Aantal uitgezette dossiers LID 2012
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Toelichting figuur 2.1:
In tabel 2.1. worden de dossiers weergegeven die in 2012 zijn aangemaakt en uitgezet binnen de LID. In 2012 zijn er in het
totaal 1163 dossiers uitgezet binnen de LID. De toename in het aantal dossiers gedurende het jaar wordt verklaard door een
gerichtere sturing en registratie gedurende het jaar.
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2.2

Totaal aantal controles LID 2012

In een dossier kunnen verschillende controles worden ingevoerd, bijvoorbeeld hercontroles en
administratieve controles. Controles worden onderverdeeld in controles ter plaatse en
administratieve controles. Onder administratieve inspecties valt onder andere het verwerken van
toezichtrapportages en processen verbaal (PV’s), het opvragen van gegevens etc.
Figuur 2.2
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Toelichting figuur 2.2:
In 2012 zijn er in het totaal 7643 inspecties uitgevoerd binnen de LID, waarvan 4646 administratieve inspecties (61%) en
2997 (39%) inspecties ter plaatse. Het aantal administratieve controles lijkt hoog, maar dit is te verklaren door het feit dat de
binneninspectie van de LID verantwoordelijk is voor 3182 administratieve controles (zij doen geen controles ter plaatse). Door
de districtsinspecteurs zijn in totaal 4461 controles verricht, waarvan 2997 controles ter plaatse (waarvan 1834 hercontroles
waren) en 1464 administratieve controles.
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2.3

Aantal gegronde controles

De status van een controle wordt ingedeeld in drie categorieën: gegrond, ongegrond of niets
aangetroffen. Onder een gegronde controle wordt een controle verstaan waarbij het dierenwelzijn
kan / moet worden verbeterd. Bij een ongegronde controle is er ter plaatse geen aantoonbaar
verstoord dierenwelzijn geconstateerd. Daarnaast kan het voorkomen dat, met name bij
toezichtcontroles, er niets wordt aangetroffen (bv. geen dieren etc.).
Tabel 2.3
Resultaat (status) inspecties

Gegrond
Ongegrond
Niets aangetroffen

2011
51%
28%
21%

2012
73%
16%
11%

Toelichting tabel 2.3
Het gegronde percentage is aanzienlijk omhoog gegaan in vergelijking met voorgaande jaren. Dit komt doordat het
takenpakket van de LID is gewijzigd. Voorheen ging de LID op meldingen af, waarbij er van te voren moeilijk in te schatten
was of je wel of niet iets zou aantreffen.

Momenteel wordt de LID door de dierenpolitie erbij gehaald als zij ter plaatse misstanden hebben
geconstateerd en een controle dus gegrond is verklaard.
e
Het percentage gegrond is geen 100% omdat er ook andere inspecties worden verricht dan 2 lijns
voor de dierenpolitie.

2.4

Totaal aantal inspecties per hoofdtaak van de LID

De LID kent een aantal hoofdtaken namelijk: tweedelijns handhavingsfunctie, ondersteuning en
samenwerking met de politie en toezichtcontroles gebaseerd op de toezichthoudende
bevoegdheden.
Tweedelijnsfunctie voor de dierenpolitie
Op grond van het convenant samenwerking dierenhandhaving van 24 oktober 2011 voert de LID in
samenwerking met DR het bestuursrechtelijk handhaven uit naar aanleiding van dossiers van de
dierenpolitie.
Ondersteuning en samenwerking dierenpolitie
Ondersteuning en samenwerking op het gebied van opleiding van agenten, telefonische en
administratieve ondersteuning en ondersteuning ter plaatse.
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Toezichtcontroles

Toezichtcontroles zijn bedoeld om naleving van wet- en regelgeving te controleren. Met het
ministerie van EZ zijn er prestatieafspraken gemaakt op het gebied van toezichtcontroles ten
aanzien van het Honden- en Kattenbesluit (HKB). De afspraak was 100 HKB controles in 2012.
Deze afspraak is behaald. De LID heeft in 2012 103 controles op het gebied van HBK uitgevoerd.
Ondersteuning partners
De districtsinspecteurs ondersteunen naast de politie ook derden zoals de NVWA, GGD en
gemeenten. In 2012 heeft de LID in 68 situaties ondersteuning verleend aan derden tijdens een
onderzoek ter plaatse. Naast fysieke ondersteuning in het veld levert de LID ook ondersteuning aan
derden in de vorm van presentaties, lezingen en opleidingen. Dit zijn geen hoofdtaken.
Figuur 2.4

aantal controles per hoofdactiviteiten LID
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Toelichting figuur 2.4
In de bovenstaande tabel wordt het aantal inspecties weergegeven dat in 2012 per hoofdtaak door de LID is uitgevoerd. De
tabel is per hoofdactiviteit opgedeeld in inspecties ter plaatse en administratieve inspecties. In het totaal zijn er 7643
inspecties gedaan waarvan 4646 administratieve controles (61%) en 2997 (39%) inspecties ter plaatse. Gedurende het jaar
was er een stijging waarneembaar in het aantal uitgevoerde inspecties. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een steeds
nauwere samenwerking met de dierenpolitie, betere registratie en een gerichtere sturing op resultaten die in 2012 is ingezet.

De verdeling van de hoofdtaken is in het jaarplan 2012 beschreven, waarbij er een percentage is
weergegeven voor de hoeveelheid mandagen er per hoofdtaak zouden moeten worden besteed.
Deze percentages komen in grote lijnen overeen met de behaalde prestatie. Tweedelijnsfunctie
beoogd: 42% gehaald 49%; ondersteuning en samenwerking beoogd: 30% gehaald 35%; toezicht
beoogd: 11% gehaald 15%. De onderdelen competentie ontwikkeling en algemene administratie /
overig zijn moeilijker vast te stellen omdat de periode waarin is tijdgeschreven niet representatief is
voor heel 2012.
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2.5

Aantal maatregelen per hoofdactiviteit

Naar aanleiding van controles worden maatregelen uitgevoerd. Onder maatregelen verstaan we
strafrechtelijke of bestuursrechtelijke handelingen zoals een proces verbaal, toezichtrapport, het
meevoeren van dieren etc. Onder ‘overig’ valt onder andere de vrijwillige afstand dieren van dieren.
In 2012 is er 58 keer vrijwillige afstand gedaan aan de LID.
Figuur 2.5
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Toelichting figuur 2.5:
Uit het totaal aantal uitgevoerde inspecties zonder de administratieve inspecties zijn 1014 straf- en bestuursrechtelijke
maatregelen voortgekomen, wat betekent dat in 34% van de gevallen handhavend is opgetreden. Daarnaast zijn er 68
overige maatregelen getroffen zoals vrijwillige afstand, het inschakelen van een maatschappelijke organisatie of overdracht
aan een andere organisatie. Omdat deze activiteiten niet tot de hoofdtaken van de LID behoren worden deze in onderstaande
grafiek niet weergegeven. De grote hoeveelheid bestuursrechtelijke maatregelen die waarneembaar zijn bij de
tweedelijnsfunctie is conform verwachting, aangezien de LID hierbij wordt betrokken met als doel het bestuursrecht toe te
passen.
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De bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke maatregelen worden onderverdeeld in een aantal
handelingen. Strafrechtelijk worden er proces verbalen opgemaakt en in uitzonderlijke gevallen gaat
dit gepaard met een inbeslagname (dit kan alleen voor waarheidsvinding en verbeurdverklaring van
de dieren als bijkomende straf). Bestuursrechtelijk worden er toezichtrapporten opgesteld en kunnen
er dieren worden meegevoerd.
Tabel 2.5
Strafrechtelijke handelingen
Omschrijving
PV met inbeslagname
e
PV: LID 1 verbalisant
e
PV: LID 2 verbalisant
PV van
bevindingen/aanvullend/verhoor
Waarschuwing
Totaal strafrechtelijk

Bestuursrechtelijke handelingen

2011
0
100
18

2012
16
130
34

32

29

0
150

88
297

Omschrijving
Toezichtrapport met
meevoeren
Toezichtrapport

2011

2012

33

119

27

449

Overig*

0

142

Bevindingenbrief

0

8

Totaal bestuursrechtelijk

60

718

* De groep ‘overig’ in de kolom bestuursrechtelijke handelingen omvat de inmiddels vervallen categorieën zoals dwangsom,
preventief besluit, vooraankondiging en waarschuwingen.
Toelichting tabel 2.5
De toename van strafrechtelijke handelingen ten opzichte van 2011 is te verklaren doordat de LID in 2012 vaak samen met
de politie heeft gewerkt. Alhoewel de politie verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke afhandeling, is er zeker in het begin
van 2012 veel ondersteuning geweest ook ten aanzien van het juist opstellen van een PV.
De toename van bestuursrechtelijke handelingen is te verklaren doordat de nadruk, verandering takenpakket, veel meer op
bestuursrecht is komen te liggen. De LID wordt in het kader van de tweedelijnsfunctie veelal specifiek bij een zaak betrokken,
met als doel de inzet van bestuursrecht.
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2.6

Diergerelateerde resultaten

Hieronder wordt in figuur 2.6 aangegeven welke diergroepen de LID heeft aangetroffen tijdens
controles in 2012 . In tabel 2.6 wordt een overzicht gegeven van de in beslag genomen en in
bewaring genomen dieren in aantallen per diersoort.
Figuur 2.6
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Toelichting figuur 2.6
In het totaal zijn er 1086 gezelschapsdieren, 495 landbouwhuisdieren, 38 exoten en 45 overige (waaronder wilde) dieren
aangetroffen tijdens inspecties in 2012. Ondanks dat het takenpakket in 2012 erg is veranderd door de komst van de
dierenpolitie, zijn de percentages aangetroffen diergroepen vergelijkbaar met voorgaande jaren.
De dieren worden op grond van het Besluit productiedieren geregistreerd, waarbij hobbydieren zoals een geit of een schaap
op een kinderboerderij worden geregistreerd onder de landbouwhuisdieren. Dus in de meeste gevallen gaat het daar om
hobbymatig gehouden landbouwdieren. Paarden en pony’s maken overigens ook een groot deel uit van deze categorie,
namelijk 78%.
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Tabel 2.6: overzicht in beslag genomen en in bewaring genomen dieren in aantallen per diersoort

Cavia's
Eenden
Egels
Fretten
Ganzen
Geiten
Hangbuikzwijnen
Honden
Katten
Kippen
Knaagdieren
Konijnen
(Land)schildpadden
Muizen
Nerts
Paarden en pony's
Ratten
Reptielen
Schapen
Slangen
Spinnen
Varkens
Vissen
Vogels
wasbeer

SR*

2011
BDW*

Totaal

0
0

9
66

9
66

0
0
0
0
11
0
0
0
1
0

4
11
0
2
83
62
0
5880
283
3

4
11
0
2
94
62
0
5880
284
3

0
0

3
6

3
6

0

0

0

0
42
0

0
264
8

0
306
8

SR*

4

17

2012
BDW*

Totaal

24

24

1

1

2

2

216
202
197
4
55
3
4

220
202
197
4
55
3
4

32
3
4
23
28
2
8
11
126

32
3
4
23
28
2
8
11
143

Totaal
54
6684
6738
21
945
966
* SR staat voor strafrecht.
* BDW staat voor bestuursdwang, zie voor toelichting onder het kopje ‘Bestuursrechtelijk handhaven’
Toelichting tabel
Het aantal strafrechtelijk inbeslaggenomen dieren van 21 komt voort uit 7 dossiers. Het aantal van 945 bestuursrechtelijk in
bewaring genomen dieren komt voort uit 133 dossiers.
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2.7

Wetgeving

Vanuit de LID wordt hoofdzakelijk gehandhaafd op de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren (GWD), zoals ook waarneembaar is in de onderstaand tabel. Er zijn hierin verschillende
combinaties mogelijk met andere wetgeving. Artikel 36 en 37 GWD hebben betrekking op
respectievelijk het mishandelen van dieren en welzijnsbenadeling en onthouding van de nodige
verzorging aan dieren (verwaarlozing).
Voor het Ministerie van EZ voert de LID jaarlijks toezichtcontroles uit op grond van het Honden- en
Kattenbesluit (HKB).
De categorie ‘leeg’ geeft controles weer die nog niet zijn afgerond en waarbij de wetgeving nog niet
is ingevuld omdat dit vaak pas achteraf bekend is. Dit aantal is nu nog erg hoog, omdat pas
halverwege dit jaar met het registreren van wetgeving is begonnen en daardoor een groot aantal
dossiers is afgesloten zonder dat de wetgeving is ingevuld.
Wet & regelgeving
GWD 36/37
(leeg)
combi GWD/HKB
HKB
Waak- en heemhondenbesluit
GWD
combi GWD/FF
Flora- en Faunawet
overig
combi I&R/GWD
APV
combi Transport/GWD
Besluit doden dieren
Burgerlijk wetboek
Transportverordening

Aantallen
868
520
86
76
48
30
12
10
9
4
3
3
1
1
1
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BIJZONDERE VOORVALLEN

Januari
Verwaarloosde duiven in bewaring genomen
Tijdens een gezamenlijke hercontrole met de dierenpolitie en de LID zijn in Terneuzen 22
verwaarloosde duiven in bewaring genomen. De hercontrole werd gedaan naar aanleiding van een
eerder proces-verbaal tegen de 73-jarige eigenaar omdat hij zijn runderen in een laag uitwerpselen
liet staan. Tijdens de hercontrole werden de duiven ontdekt in een afgesloten ruimte. Ook op de
vloer bij de duiven lag een dikke laag uitwerpselen. Verder hadden de vogels niet de beschikking
over eten of drinken. Ook werden nog veertig dode duiven aangetroffen. Omdat de man niets aan de
situatie wilde doen, zijn in opdracht van het ministerie van EZ de duiven meegenomen. Ze worden
op kosten van de eigenaar verzorgd bij een opvangadres.
De LID en de dierenpolitie halen 32 verwaarloosde dieren weg
In de gemeente Beemster zijn 32 verwaarloosde dieren bij de eigenaresse weggehaald. De dieren
(22 kippen, vier ezels, twee varkens, twee schapen en twee geiten) kregen niet te eten en te drinken
en waren slecht gehuisvest. De politie heeft de eigenaresse aangehouden. De dieren zijn door een
dierenarts onderzocht en worden elders opgevangen.
Februari
Verwaarloosde pony’s, schapen en hangbuikzwijnen weggehaald
De LID en de dierenpolitie hebben in Deurne negen verwaarloosde dieren weggehaald. De dieren
stonden in een weiland en kregen niet of nauwelijks te eten en te drinken. De eigenaren huurde het
weiland om hun vijf pony's, twee schapen en twee hangbuikzwijnen in te laten lopen. Alle dieren
waren te mager door het gebrek aan eten en drinken. Een van de pony's was op de tweede helft van
de dracht en had een open schimmelinfectie bij de hoeven.
Ook was er een pony van nog geen jaar zo
mager, dat hulp snel geboden moest worden.
Omdat de eigenaren een eerdere
waarschuwing hadden genegeerd, werd
besloten in opdracht van Dienst Regelingen
van het ministerie van EZ de dieren mee te
nemen. De dieren zijn op een opvangadres
waar ze aan kunnen sterken en medische
verzorging krijgen.
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Dertien verwaarloosde honden weggehaald
Bij een gezamenlijke controle van de LID en agenten van de dierenpolitie Gelderland-Midden zijn bij
een handelaar uit de gemeente Ede dertien verwaarloosde honden weggehaald. De schuur waar de
honden werden gehouden, was ernstig vervuild. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.
Een koper van een hond meldde zich eind januari bij de politie nadat door een dierenarts een
besmetting met een parasitaire infectie was vastgesteld. Nader onderzoek leerde dat er bij de
handelaar vaker honden waren verkocht met problemen. Daarom werd besloten een controle in te
stellen. Daarbij werd onder meer vastgesteld dat in een schuur, waar de honden werden gehouden,
kennelijk onvoldoende onderhoud was gepleegd: zo was de schuur bedekt met een laag
uitwerpselen en ontbrak een goede drinkwatervoorziening. Ook bleek het met het daglicht en
ventilatie slecht gesteld. Op het terrein van de eigenaar worden in verschillende stallen in totaal nog
52 honden gehouden, waaronder 35 pups. Met de eigenaar zijn afspraken gemaakt om de
huisvesting van de overige honden op korte termijn te verbeteren. De ruimtes zijn namelijk te klein
en hebben geen daglicht of ventilatie. De dertien weggehaalde honden zijn in bewaring genomen en
ondergebracht bij een opvangadres en worden daar op kosten van de eigenaar (medisch) verzorgd.
Voor de honden wordt een nieuwe eigenaar gezocht.
Maart
Verwaarloosde katten weggehaald
Tijdens een gezamenlijke controle met de dierenpolitie Utrecht heeft de LID vier verwaarloosde
katten uit een woning in Utrecht gehaald. De eigenaar krijgt van de politie proces verbaal voor het
verwaarlozen van de dieren. De katten hadden geen water of eten tot hun beschikking. Bovendien
was het huis waarin ze leefden ernstig vervuild. Omdat de leefomstandigheden van de katten
onacceptabel waren en er geen contact kon worden gelegd met de eigenaar, is besloten de katten
weg te halen. De dieren zijn in opdracht van Dienst Regelingen in bewaring genomen. Ze zijn
overgebracht naar een opvangadres waar ze op kosten van de eigenaar worden verzorgd.
Proces-verbaal voor slecht verzorgen pony, konijnen, kippen en honden
Tegen een 66-jarige eigenaar van een pony, 54 konijnen, drie honden en 32 kippen uit Hillegom
wordt proces-verbaal opgemaakt, omdat hij zijn dieren niet goed verzorgde. Tijdens een
gezamenlijke controle met de dierenpolitie Hollands Midden is de pony door de LID weggehaald. De
Shetland pony was sterk vermagerd en werd gehouden in een donkere, vervuilde stal. De stal lag vol
met zwarte aarde, vermengd met mest. Ook aan de pony zaten aarde en mest. De pony is in
opdracht van Dienst Regelingen in bewaring genomen. Het dier wordt opgevangen en verzorgd op
kosten van de eigenaar. De honden zaten in donkere kennels en de konijnen zaten in hun eigen
mest in hokken zonder bodembedekking. De conditie van de dieren was normaal. De eigenaar is
door de LID opgedragen om de huisvesting op korte termijn in orde te maken. Dit zal worden
gecontroleerd.
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April
Verwaarloosde katten weggehaald bij eigenaar
De LID heeft samen met de dierenpolitie in Waddinxveen twee verwaarloosde katten weggehaald bij
hun eigenaar. Beide katten waren vermagerd en een van de katten was uitgedroogd en had last van
diaree. Bovendien hadden de dieren een slechte vacht en zaten ze onder de vlooien. De
eigenaresse had een week de tijd gekregen om met de dieren naar de dierenarts te gaan. Omdat de
vrouw dat niet gedaan heeft, is besloten de katten weg te halen. De dieren zijn in opdracht van
Dienst Regelingen in bewaring genomen. Ze worden medisch onderzocht, opgevangen en verzorgd
op kosten van de eigenaar.
Mei
Pony met in snuit gegroeid touw geholpen
In een weiland in het Noord-Brabantse Ravenstein, gemeente Oss, troffen de dierenpolitie en de LID
drie ondermaats verzorgde pony’s aan. Bij het eerste dier was een touw in de snuit gegroeid, het
tweede had wormen en de derde pony was veel te dik en had te lange hoeven. Het touw in de snuit
van de eerste pony is op kosten van de eigenaar verwijderd door een dierenarts. Daar bovenop krijgt
de eigenaar een proces-verbaal van de dierenpolitie. De LID voert een hercontrole uit: als wordt
geconstateerd dat de eigenaar heeft verzuimd de beide andere dieren adequaat te helpen, volgen
passende maatregelen.
Giftige slangen, varanen en spinnen in beslag genomen
De LID heeft samen met de dierenpolitie diverse giftige slangen, varanen en spinnen in beslag
genomen. De agenten kregen een melding van het asiel aan de Koggestraat in Vlaardingen. Daar
waren een verwaarloosde kat en hond gebracht. De mevrouw verklaarde dat zij de dieren uit het
huis van haar zoon had gehaald en zich zorgen maakte over de rest van de dieren in zijn woning.
Daarop werd besloten de dierenpolitie te bellen. In de zwaar vervuilde woning troffen de
dierenagenten verspreid in de woning een hoop uitwerpselen aan, net als twee dode katten,
varanen, spinnen en een groot aantal levende en dode giftige slangen. Tegen de 25-jarige eigenaar
van de dieren wordt proces-verbaal opgemaakt door de dierenpolitie. De levende dieren zijn in
beslag genomen en overgebracht naar een geheime locatie.
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Juni
Ondervoede honden bevrijd
De LID en de dierenpolitie hebben twee zwaar verwaarloosde bull terriërs bevrijd uit een flat in de
Utrechtse wijk Kanaleneiland. De honden zaten opgesloten in een te kleine kooi, terwijl de eigenaren
op vakantie waren. Bouwvakkers zagen hoe de honden er bij zaten en sloegen alarm. Er was wel
een verzorger aanwezig in het pand, maar die deed zijn werk niet goed. De honden zaten in een
vervuilde bench, zonder water of voer. Ze waren ondervoed, hadden uitdrogingsverschijnselen en
zaten in hun eigen uitwerpselen. De eigenaren hebben een proces-verbaal gekregen.

Juli
Onnadenkendheid leidt tot ernstig dierenleed
Op donderdag 5 juli 2012 heeft de LID in Veenendaal een ernstig mishandelde hond in beslag
genomen. Dit gebeurde in samenwerking met de Dierenpolitie Utrecht en in overleg met het
Openbaar Ministerie. De eigenaar deed vrijwillig afstand van de hond, een 13-jarig Maltezer
leeuwtje. De hond raakte ernstig gewond nadat de 44-jarige eigenaar hem een elastiekje om de nek
had gebonden. Dit deed hij omdat hij het hondje, dat eerder was weggelopen, wilde vastleggen aan
een boom. De man had echter geen halsband voorhanden en heeft derhalve een elastiek om de nek
gedaan. Het elastiek, dat vermoedelijk drie weken om de nek heeft gezeten, zat in het vlees
ingegroeid en had een ontstoken wond veroorzaakt. Nadat de eigenaar toch maar een dierenarts
had geraadpleegd, constateerde deze de zware verwonding en lichtte de LID in. De man gaf ook
aan de hond geen antibiotica en pijnstillers te geven omdat de hond deze niet wilde eten. De hond is
opgevangen op een door de Dienst Regelingen aangewezen adres. Zodra het dier is opgeknapt en
is “vrijgegeven" door Justitie kan er een nieuw baasje worden gezocht.
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Chanti doet weer helemaal mee!
Begin juni nam de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) de Engelse buldog Chanti in
bewaring. Het arme dier was ernstig verwaarloosd en verbleef al haar halve leven op een
balkonnetje waar ze niet meer af kwam. Gelukkig werd er melding van deze situatie gedaan en kon
de inspectiedienst Chanti in veiligheid brengen. De eigenaar heeft vrijwillig afstand van de hond
gedaan.

Chanti voor

en na..

Onderzoek door de dierenarts wees uit dat Chanti geheel was uitgeput en aan ondervoeding leed.
Het was dan ook maar zeer de vraag was of zij het zou redden. Op een veilig opvangadres is Chanti
liefdevol verzorgd en gelukkig is ze er weer helemaal bovenop gekomen. Ze heeft er weer helemaal
zin in en is klaar om naar een nieuwe, betere baas te gaan. Op de foto's ziet u hoe Chanti er aan toe
was en hoe ze er nu bij zit!
Augustus
Achtergelaten en verwaarloosd
In Etten-Leur traden een inspecteur van de LID en de dierenpolitie op tegen een man die zijn hond
had opgesloten in een bench. De eigenaar was op vakantie gegaan en had zijn zus gevraagd één
keer per dag langs te komen. Omdat buurtbewoners het arme dier hoorden piepen en janken werd
de dierenpolitie ingeschakeld. De agent liet een briefje achter waarop de zus zich meldde en
bevestigde dat de hond inderdaad de hele dag in de bench zat en niet werd uitgelaten. Omdat het
dier ook kale en ontstoken plekken op de huid had besloot de agent de LID er bij te halen. De
inspecteur van de LID sommeerde de vrouw onmiddellijk met de hond naar de dierenarts te gaan.
De eigenaar kan een proces verbaal verwachten en moet uiteraard opdraaien voor de gemaakte
kosten.
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Ruim 150 dode kippen en duiven aangetroffen in Zeeland
Twee inspecteurs van de LID troffen, nadat er een melding bij de Politie Zeeland was
binnengekomen, bij een huis in de gemeente Sluis honderdvijftig dode kippen en duiven aan. In
dezelfde hokken bevonden zich ook nog zestig levende dieren. In samenwerking met de
dierenpolitie en de Zeeuwse afdeling van de Dierenbescherming zijn de levende dieren
meegenomen en ergens anders ondergebracht.

De eigenaar krijgt een proces-verbaal van de LID en moet die week nog de kadavers opruimen. Uit
een gesprek met de 41-jarige man bleek dat hij veel privé problemen had waardoor het verzorgen
van de dieren erbij ingeschoten was. De hulp van Maatschappelijk Werk is inroepen om de man te
helpen zijn leven weer op de rails te krijgen.
September
Ernstig verwaarloosd konijn weggehaald bij eigenaar
Na een melding van de dierenpolitie over een ernstig verwaarloosd konijn in Almere is onze LIDinspecteur gaan kijken wat er aan de hand was. In een volledig overwoekerde tuin trof hij een witte
langhaar in een smerig hok. Het konijn had een bal klitten onder zijn keel hangen van ongeveer 10
centimeter en op de rug zat een bal van zo'n 15 centimeter. Verder had het dier geen voer of water
en was erg sloom. Het hok was volledig vervuild, er lag een laag mest van wel 5 centimeter dik, dit
gold ook voor het nachthok. Om het allemaal nog erger te maken stond het konijn een groot deel van
de dag in de brandende zon. In overleg met Dienst Regelingen is het konijn (met spoed
bestuursdwang) door de LID weggehaald en naar een dierenarts gebracht. Daar bleek het konijn
uitgedroogd en uitgemergeld te zijn, onder de uitwerpselen te zitten en de twee klittenballen
beperkte het dier ernstig in zijn bewegingsvrijheid. Het konijn is inmiddels door de dierenarts
behandeld en ontdaan van alle klitten. Het dier krijgt speciaal voer omdat het zo ernstig is vermagerd
dat het nog geen normaal voedsel aankan. Dit werkt goed en het konijn is zelfs al wat aangekomen.
Het resultaat is dat het dier weer levendig is en als het nog wat verder is opgeknapt kan het worden
vrijgegeven om herplaatst te worden. De eigenaar is gehoord en heeft een proces-verbaal gekregen.
Zeven katten uit woning gered
De inspecteur van de LID heeft zeven katten, waaronder vijf kittens, uit een woning in de Gemeente
Mill-Sint Hubert gered. De eigenaresse bleek te zijn vertrokken zonder verzorging voor de katten te
regelen. Gelukkig hebben oplettende buurtbewoners de dieren eten gegeven en het landelijk
meldnummer 144 gebeld. De LID-inspecteur kreeg de melding door van de politie en is gaan kijken.
Op het adres bleken de katten te zijn achtergelaten door de eigenaresse die met de noorderzon lijkt
te zijn vertrokken. Dankzij de goede zorgen van buurtbewoners waren de dieren in redelijke conditie,
maar konden daar natuurlijk niet alleen blijven. De inspecteur heeft in overleg met Dienst Regelingen
de katten overgebracht naar een opvangadres waar ze op krachten kunnen komen. De eigenaresse
wordt opgespoord en kan een proces-verbaal en een rekening voor de gemaakte kosten tegemoet
zien.
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Oktober
Zwaar vermagerde honden uit gebroken gezin gered

De dierenpolitie heeft in een pand in Rotterdam twee zwaar vermagerde honden aangetroffen. De
woning werd bewoond door twee leden van een gebroken gezin maar gaven aan niet voor de
honden te willen zorgen. De dierenpolitie heeft hierop overleg gepleegd met een inspecteur van de
LID. Deze heeft op afstand assistentie verleend zodat de honden uit de slechte situatie gered
konden worden. De zorg om de dieren was zo groot dat gevreesd werd dat, als de honden niet direct
meegenomen werden, deze nooit meer teruggezien zouden worden. Daarnaast bestond het
vermoeden dat door de magere toestand van de honden de organen reeds waren aangetast. Ze
moesten daarom met spoed door een dierenarts worden onderzocht. De LID-inspecteur heeft
contact opgenomen met Dienst Regelingen: deze ging mee in de gedachte van de inspecteur en de
agent. De honden zijn daarop met spoedbestuursdwang weggehaald en overgebracht naar een
dierenarts die zo vriendelijk was om ’s avonds om 23.00 uur zijn kliniek nog even open te doen. De
volgende dag zijn de honden overgebracht naar een opvangadres waar ze kunnen opknappen.
Groot aantal honden, katten en vogels uit zwaar vervuilde woning gehaald
In een gezamenlijke actie hebben de Dierenbescherming, de Dierenpolitie en Dienst Regelingen 38
honden, 8 katten en 6 vogels uit een zwaar vervuilde woning in Geleen gehaald. In de met
ontlasting, urine en rommel sterk vervuilde woning hing een bijna ondragelijk ammoniakgaslucht
waardoor de dieren onder meer last hadden van ontstekingen aan de ogen en huid. Het adres was
al langer bekend bij de Dierenbescherming en de Dierenpolitie maar de eigenaren weigerde altijd
toegang waardoor ingrijpen niet eerder mogelijk was. Nadat een agent van de Dierenpolitie het
uiteindelijk lukte een blik in de woning te werpen, was dit meteen aanleiding om een inspecteur van
de LID erbij te halen en via Dienst Regelingen de eigenaren een termijn op te leggen waarbinnen zij
de situatie in huis moest verbeteren. Na afloop van de termijn bleek dit niet te zijn gebeurd. De
inspecteur en de agent zijn vervolgens, gewapend met een machtiging en in het gezelschap van een
dierenarts, de woning binnen gegaan.
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De aangetroffen dieren hadden onder meer last van ontsteking van het oogbindvlies en van de huid
door de hoge ammoniak concentratie in de woning. De voedingstoestand was gelukkig redelijk tot
goed. Toch was de situatie zo niet houdbaar, te meer omdat er geen oplossing in zicht was. Dienst
Regelingen gaf toestemming de dieren uit de woning te halen en zijn overgebracht naar een
opvangadres. In overleg met de GGD, die ook al op dit adres actief was, is besloten één hond achter
te laten ten behoeve van de geestelijke gezondheid van de eigenaresse. Haar man is gehoord op
het politiebureau en heeft officieel afstand gedaan van de overige dieren. De situatie van de
achtergebleven hond wordt door de inspecteur van de LID in de gaten gehouden.

November
Ziek paard van de slacht gered

Een inspecteur van de LID heeft op de wekelijkse paardenmarkt van Barneveld een ziek paard van
de slacht gered. Een handelaar probeerde het dier als slachtpaard aan een buitenlandse opkoper te
verkopen. Op de wekelijkse paardenmarkt in Barneveld is op maandag 12 november door een
inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst en een agente van de dierenpolitie van GelderlandMidden een ziek paard aangetroffen. Het dier had een sterk opgezwollen achterbeen dat door een
verwonding geïnfecteerd was geraakt (zgn. ‘Einschuss’). Door de pijn kon het paard het been
nauwelijks belasten. Daarnaast had het dier hoge koorts en de huid was aangetast door een
schimmelinfectie welke, net als de infectie aan het been, niet was behandeld. Op de markt is tussen
07.00 en 08.00 uur een dierenarts aanwezig die de paarden keurt om te voorkomen dat er zieke
dieren verhandeld worden. De handelaar had dit dier niet aangeboden bij de dierenarts. Nadat de
dierenarts was vertrokken, is het paard tussen de andere paarden geplaatst om alsnog verhandeld
te worden. Door het gezamenlijk optreden van de LID en de politie is voorkomen dat het paard als
slachtpaard naar het buitenland is verkocht. In overleg met Dienst Regelingen heeft de LIDinspecteur de handelaar opdracht gegeven om het dier te behandelen met medicatie de ontsteking
te verhelpen. Doet deze dit niet dan wordt de behandeling alsnog op zijn kosten uitgevoerd.
Daarnaast is er tegen de 54 jarige handelaar proces-verbaal opgemaakt.
Konijntjes in winkelwagen op balkon
Een inspecteur van de LID heeft in Amsterdam, in samenwerking met de Dierenpolitie, de eigenaren
van twee konijnen een proces-verbaal gegeven vanwege het onthouden van de nodige zorg. Op een
balkon op de tweede etage van een appartementencomplex in Amsterdam stonden twee
winkelwagens naast elkaar, in elk van de winkelwagens zat een konijn. De konijnen zaten
rechtstreeks op de draadgazen spijlen van de wagentjes en hadden totaal geen beschutting tegen
de wind, regen en vrieskou. De eigenaren werden met behulp van bestuursdwang verplicht om
binnen 24 uur deugdelijke konijnenhokken voor de dieren te regelen. Tijdens een nieuwe controle,
24 uur later, bleek dat de situatie niet te zijn verbeterd wegens geldgebrek. De inspecteur en de
agent hebben in opdracht van Dienst Regelingen vervolgens zelf twee konijnenhokken geregeld,
zodat de dieren er nu goed bijzitten. De gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaren. Er
volgen nieuwe controles om de situatie in de gaten te houden.
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December
Vijf jonge pups in bewaring genomen
Een inspecteur van de LID heeft in samenwerking met de Dierenpolitie Gelderland-Zuid en Dienst
Regelingen van het Ministerie van EZ vijf jonge pups in bewaring genomen. De dieren waren
ondanks een eerdere waarschuwing niet goed gehuisvest en kregen niet de juiste verzorging. De
Dierenpolitie zal om deze reden proces verbaal opmaken tegen de eigenaresse van de dieren. Het
adres in Maurik was al bekend bij de LID-inspecteur en de agenten van de Dierenpolitie van een
eerdere zaak. De eerste keer was de eigenaresse gewaarschuwd dat ze de pups moest verkopen
omdat ze anders te oud werden. De pups waren inmiddels rond de 13 weken oud. Bovendien zaten
ze samen in een metalen transportkooi, hadden ze geen eten en drinken tot hun beschikking en
waren ze te mager. Na controle door een dierenarts werd besloten contact op te nemen met dienst
Regelingen van het ministerie EZ. Die gaven op basis van de bevindingen opdracht de pups onder
bestuursdwang in bewaring te nemen en over te brengen naar een opvangadres. Daar krijgen de
dieren nu de juiste zorg. De kosten hiervoor worden op de eigenaresse verhaald.
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4

ORGANISATIE

4.1

Algemeen

Het jaarplan en de begroting vormen het prestatiecontract van de DB / LID en het ministerie van EZ
en V&J. Verantwoording wordt afgelegd door middel van diverse rapportages, waaronder het
jaarverslag, jaarrapportage en een financiële rapportage.
In juni 2006 werd een convenant gesloten tussen het ministerie van EZ, de NVWA en de LID. Het
convenant regelt de positie en erkent de formele toezichthoudende bevoegdheden van de LID en
regelt werkafspraken tussen NVWA en LID.
Daarnaast heeft de LID een categoriale aanwijzing van het ministerie van EZ voor het aanstellen van
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA).
Op 24 oktober 2011 is het ‘Convenant Samenwerking Dierenhandhaving’ getekend en in werking
getreden. Het convenant beschrijft de veranderingen in het handhavinglandschap met de 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. Door de inwerkingtreding van het convenant is per die datum ook het convenant uit
2006 met het ministerie van EZ vervallen: de artikelen zijn echter overgenomen in het Convenant
Samenwerking Dierenhandhaving. Voorts is door de inwerkingtreding van het convenant de taak van
de LID verschoven van strafrecht naar bestuursrecht en is de focus komen te liggen op de controle
op naleving van wetgeving (Toezicht). De bevoegdheden van de LID zijn in dat kader uitgebreid,
alsmede is er vanuit de ministeries van V&J en EZ een substantiële financiële bijdrage toegekend
voor 2012. Dit heeft gezorgd voor verschuiving in opdrachtgever schap. Deze verandering is
verwerkt in de jaarplanning voor 2012. Ook de kwantitatieve sturing en meting is mede daardoor in
2012 aangescherpt.
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In het Jaarplan 2012 zijn een aantal doelstellingen voor de organisatie geformuleerd. In
onderstaande tabel staan de doelstellingen vermeld die niet elders in het jaarverslag worden
genoemd, met daarnaast de realisering.
Jaarplan 2012
Opstellen en actualiseren van werkinstructies
voor processen, aanname, registratie, be- en
afhandeling van meldingen in het publieke
domein.
De plannen van aanpak zullen worden
uitgevoerd en waar nodig bijgesteld.
Deelname aan diverse werkgroepen en
overlegstructuren van de overheid
(EL&I/V&J/OM).

In het kader van het convenant samenwerking
dierenhandhaving afstemming blijven zoeken
aangaande de uitvoering van de taken en
verdeling daarvan.

Indien de plaatsing van de LID-taken daar
aanleiding toe geeft: inregelen van een
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie met
opdrachtgevers als EL&I.
Ondersteuning aan overheid (EL&I/OM)
bijvoorbeeld door middel van leveren van input
aangaande Kamervragen.

Realisering 2012
Er zijn verschillende instructies opgesteld, zoals
MIER instructie (registratie), werkprocessen LIDdierenpolitie etc. Daarnaast is er een vraagbaak
ontwikkeld.
Het jaarplan 2012 is in oktober herzien en
verstuurd naar het ministerie van EZ.
Er hebben reguliere overleggen plaatsgevonden
met de NVWA, het ministerie van EZ en DR.
Daarnaast zijn er overleggen geweest met Recht
en Rechtsbescherming (R&R, onderdeel van
DR). Er is een gesprek geweest met de directe
toezichthouder.
Er zijn verschillende operationele en tactische
overleggen tussen de handhavers op het gebied
van dierenwelzijn. Daarnaast zijn er twee
kennistafels georganiseerd door de politie in
2012 waaraan de LID heeft deelgenomen.
De LID heeft daarnaast 5 ochtenden lesgegeven
aan de dierenpolitie op de politieacademie.
Op 17&18 oktober is de projectgroep
dierenpolitie bij elkaar gekomen om de visie van
de politie te bespreken en aan een gezamenlijke
ketenvisie te werken. De projectgroep
dierenpolitie is in 2012 verschillende keren bij
elkaar gekomen.

Er is regelmatig contact geweest met het
ministerie van EZ en het ministerie van V&J. Er
is echter nog geen duidelijkheid over de
financiering van de LID na 2013. Hierover zal
voor 1 april 2013 duidelijkheid worden gegeven.
De LID heeft verschillende keren input geleverd
op beleidsvragen vanuit de overheid en
Kamervragen.
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Vergroten kennis- en vaardigheden personeel
door het volgen van diverse cursussen
waaronder de opleiding Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA) en
dier(verzorging)- en wet gerelateerde cursussen.

Op basis van de informatie in MIER (Meldingen
Informatie En Registratie) worden periodieke
rapportages opgesteld voor signalering en
informatieverstrekking aan overheidsinstellingen;
Uitwerken van sturings- en
verantwoordingsafspraken met opdrachtgevers;
implementeren tijdschrijven en andere
meetgegevens;

4.2

De inspecteurs van de LID zijn allemaal
Bijzondere 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 2012 is er echter geen
BOA bijscholing geweest: dit zal worden
ingehaald in 2013. De BOA’s hebben wel een
IBT training gekregen en zijn er specifieke
congressen en presentaties gevolgd door
medewerkers.
Er zijn maand-, kwartaal- en jaarrapportages
opgesteld.

Het jaarplan is resultaat gericht geschreven en
bevat prestatiedoelstellingen.
Er is een richtlijn geschreven voor het sturen op
resultaten. Dit is gedeeld met alle medewerkers
van de LID. Er zijn bandbreedtes afgesproken
over het aantal controles er per dag moeten
worden gedaan en hoeveel maatregelen daaruit
moeten voortvloeien. Het registratiesysteem
MIER is aangepast. Er is een pilot tijdschrijven
gestart. Daarnaast is er nieuw
handhavingsbeleid geïmplementeerd.

Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur bestond op 31 december 2012 uit drie personen. In 2012 hebben er twee
bestuursvergaderingen plaatsgevonden: in april en november. Vanaf 2011 zijn private taken en
taakuitvoering door het SB gemandateerd aan de manager van de groep Dierenbeleid, -Hulp en
Toezicht (DH&T) van de Dierenbescherming. Voor publieke taken en taakuitvoering is het hoofd LID
bevoegd. Het stichtingsbestuur is statutair eindverantwoordelijk.

4.3

Management en staf

In 2012 zijn er verschillende veranderingen geweest in de leiding van de LID. Van 1 januari 2012 tot
1 juli 2012 was dhr. K. van Zandvliet hoofd van de LID. Na 1 juli 2012 is de functie hoofd LID
opgesplitst. dhr. K. van Zandvliet vervulde de functie voor 50% en de andere helft werd opgevuld
door dhr. E. Goos en mw. M. Beijen als wnd. hoofd. In het laatste kwartaal is de functie van (wnd.)
hoofd LID volledig uitgevoerd door dhr. E. Goos en mw. M. Beijen.
Naast het hoofd LID werd het onderdeel management en staf in 2012 gevormd door de
beleidsmedewerker, de juridisch medewerker en een secretaresse.
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4.4

Binneninspecteur

De functie van binneninspecteur is relatief nieuw. Deze inspecteurs zijn buitengewoon
opsporingsambtenaar. Ze hebben drie hoofdtaken: kwaliteitsbewaking, backoffice en administratie.
In 2012 waren er 3,5 FTE werkzaam als binneninspecteur waarbij de functie voor 0.5 FTE
halverwege het jaar niet meer is ingevuld vanwege de noodzaak op kosten te sturen.

4.5

Districtsinspecteurs

In 2012 waren er 15 districtsinspecteurs werkzaam voor de LID.
De districtsinspecteurs werken in de buitendienst en zijn allen BOA en toezichthoudend ambtenaar.
Zij verrichten handhavingstaken in het kader van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke onderzoeken.
De districtsinspecteurs 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.

4.6

Personeelsmutaties

Formatie LID voor 2012

Directie en staf
Directeur
Beleidsmedewerker*
Secretaresse*
Jurist

Inspectie
Teamleider
Districtsinspecteurs
Binneninspecteurs
Totaal

2011

2012

Verschil
tov 2011

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4,00

4,00

0,00

1,00
14,70
3,50
19,20
23,20

0,00
15,70
3,50
19,20
23,20

-1,00
1.00
0,00
0,00
0,00

*vaste detachering vanuit groep Dierenbeleid, -Hulp en Toezicht van het Verenigingsbureau van de
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
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4.7

Overige personeelszaken

Deskundigheidsbevordering
De inspecteurs van de LID zijn allemaal Bijzondere Opsporing Ambtenaar (BOA). Voor het
behouden van hun BOA status vindt er een jaarlijkse bijscholing plaats en om de 5 jaar wordt er een
examen afgelegd. In 2012 is er echter geen BOA bijscholing geweest. Dit zal worden ingehaald in
2013. De BOA’s hebben wel een IBT training gekregen en zijn er specifieke congressen en
presentaties gevolgd door medewerkers.
Bedreigingen
In 2012 zijn er verschillende bedreigingen geregistreerd tegen districtsinspecteurs. Deze worden
geregistreerd. Er is een BOT-team functioneel (Bedrijfs Opvang Team).
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5

CONCLUSIES EN TOEKOMST

5.1

Conclusies

Terugkijkend op 2012 is een aantal algemene conclusies te trekken:
-

De LID is van een opsporing gerichte organisatie (dadergericht) getransformeerd naar een
dienst die zich bezig houdt met bestuursrechtelijke handhaving (herstel) en toezicht. Hierdoor
zijn er meer mogelijkheden ontwikkeld om dierenwelzijn te kunnen aanpakken.

-

De positie van de LID binnen het handhavingslandschap is veranderd van eerstelijns (het
afhandelen van meldingen) naar tweedelijns (bestuursrechtelijke afhandeling n.a.v. een melding
van de politie).

-

De sturing van de LID is in 2012 veel meer gericht op resultaat.

-

De financiële structuur van de LID is veranderd. De overheid financierde de LID in 2012 voor
85% en de Dierenbescherming voor 15%. Dit was voorgaande jaren omgedraaid.

-

De LID heeft wederom bijgedragen aan daadwerkelijke verbetering van dierenwelzijn.

5.2

Toekomst

Het jaar 2012 heeft vooral in het teken gestaan van professionalisering en het vinden van een
nieuwe balans en positie binnen het handhavingsveld. Deze positie is nog niet uitgekristalliseerd en
zal ook in 2013 een belangrijke rol vervullen.
Intern zal de LID blijven professionaliseren. Resultaat gericht sturen is daarbij een belangrijk
onderdeel. Verder zal er worden gekeken naar de huidige structuur en werkwijze.
Op het gebied van de samenwerking met de dierenpolitie zal de taakverdeling in 2013 verder
worden aangescherpt. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke rol die de dierenpolitie binnen de politie
zal krijgen en de keuzes die er zullen worden gemaakt bij het herzien van het Convenant
Samenwerking Dierenhandhaving. Ook de financiering vanuit het ministerie van EZ en V&J zal
hierbij een rol spelen.
De inzet van de LID op het gebied van toezicht wordt bepaald door de financiering en de daarbij
behorende prestatieopdracht vanuit het ministerie van EZ. Gezien het feit dat het Besluit
Gezelschapsdieren in 2013 in werking zal treden, is de verwachting dat er in 2013 meer focus zal
komen te liggen op toezichtcontroles. Daarnaast is de LID voornemens om naast de
toezichtcontroles voor het ministerie van EZ ook eigen toezichtprojecten te initiëren en uit te voeren.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de bevoegdheden van de LID in 2013 worden uitgebreid, zodat
het Besluit Gezelschapsdieren adequaat kan worden gecontroleerd.
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