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Voorwoord
Voor u ligt het LID jaarverslag met daarin de resultaten van 2015.
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 (dieren)politie, routine (toezicht)controles 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 met de gestelde doelen in relatie tot de realisering.
Vervolgens in deel zes het financieel verslag. Tenslotte in deel zeven conclusies en toekomst en in deel
acht de jaarrekening.
Het afgelopen jaar kenmerkt zich door stabiliteit en meer zichtbaarheid en bredere inzetbaarheid van de
dienst. Met gepaste trots blikt de LID hierop terug. Mede dankzij een tijdelijke detachering van drie
mensen vanuit de politie is het capaciteitsprobleem van de LID (deels) opgelost. Dat vertaalde zich
meteen in betere inzetbaarheid, meer kwaliteit van dienstverlening, een gezondere organisatie en tijd en
aandacht voor specialisatie door opleiding. Een investering met een hoog (dierenwelzijn)rendement.
De LID heeft in 2015 door genoemde detachering de focus gelegd op MKB ondernemers die dieren
verhandelen. Ondanks dat het jaar begon met een stagnatie in controles vanwege de vogelgriep, is in
vergelijking met voorgaande jaren, een opmerkelijke stijging op (routine)controles zichtbaar.
Dierenspeciaalzaken, tuincentra, pensions en opvangcentra hebben onaangekondigd een inspecteur
over de vloer gehad.
Zoals uit deze jaarrapportage zal blijken, zijn in 2015 veel gestelde doelen behaald. De aanname dat het
aantal bestuursrechtzaken ongeveer gelijk zou blijven aan het voorgaande jaar is uitgekomen. Het
percentage van zaken waarin het dierenwelzijn ter plaatse aantoonbaar werd hersteld is eveneens
gestabiliseerd (74%).
Ook 2016 voorspelt dat in hoog tempo veranderingen op de LID afkomen. In het voorjaar van 2016 zal
de uitkomst van het vervolgonderzoek van Bureau Beke genaamd “Hoe lopen de hazen” worden
gepresenteerd. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)
voert Beke een onderzoek uit naar de stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en –
verwaarlozing. De uitkomst van dat onderzoek zal handvatten kunnen bieden om het handhavingsveld
ten aanzien van dierenwelzijn voor de komende jaren binnen de keten te optimaliseren. De LID wil daar
een bijdrage aan blijven leveren.
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
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de organisatie en werkzaamheden van de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (hierna: LID).

1.1 De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
De LID, met statutaire zetel te Den Haag, valt als stichting onder de Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren (hierna: Dierenbescherming).
De Dierenbescherming bestaat onder andere uit:
verenigingsbureau van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren in Den Haag;
regio’s;
dierenopvangcentra en vervoersdiensten;
de Stichting LID;
de Stichting Beheer Onroerende Zaken;
de Stichting Beter Leven Keurmerk (BLK).
De Dierenbescherming is als maatschappelijke organisatie gericht op privaatrechtelijke activiteiten; de
LID is daarentegen grotendeels belast met publiekrechtelijke activiteiten.

1.2 Doelstelling
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 opsporingsen toezichthoudende bevoegdheden.

1.3 Samenstelling
De bestuurder van de LID is 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: Peter Kasteleyn (vz), Dinand Ekkel, Gea Keijsers, Erna Pieters, Taco de Groot en Lex
Vriesendorp.

1.3.1 Management en staf
Mw. mr. M.H. Maas-Hermans geeft als hoofd dagelijks leiding aan de organisatie en heeft de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de publiekrechtelijke activiteiten. Tezamen met de
beleidsmedewerker, de juridisch medewerker en een secretaresse vormen zij het onderdeel
‘management en staf’.
De publieke kant 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, mw. Drs. G. Willemsen MPC. Het gaat hier om de zogenaamde PIOFAH-factoren:
personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.
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1.3.2 Binneninspectie
Op de binneninspectie werken in 2015 twee binneninspecteurs (2 fte). Deze binneninspecteurs zijn
buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna: boa) en beschikken over toezichthoudende bevoegdheden.
Zij hebben de volgende drie hoofdtaken: kwaliteitsbewaking, backoffice en administratie. Naast de
binneninspecteurs werken er in 2015 twee administratieve ondersteuners op de binneninspectie.
Tezamen vormen zij het onderdeel ‘binneninspectie’.

1.3.3 Districtsinspecteurs
De districtsinspecteurs (hierna: DI) werken in de buitendienst en zijn allen boa en toezichthouder. 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 Veiligheid en
Justitie zijn toegekend én van hun toezichthoudende bevoegdheden die zijn toegekend door het
Ministerie van Economische Zaken (hierna: EZ). In 2015 werken er 18 districtsinspecteurs, waarvan drie
gedetacheerd vanuit de politie.

1.4 De hoofdtaken van de LID
De hoofdtaken van de LID zijn gedefinieerd na het intreden van de (dieren)politie 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 politie die de eerste controle instelt. De
LID ondersteunt waar nodig de politie met kennis en kunde tijdens hun afhandeling van meldingen. Als
de politie 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 politie als tweedelijns handhaver ingezet.
Naast de ondersteuning en tweedelijns ondersteuning in het kader van de samenwerking met de politie
voert de LID routinecontroles uit voor het Ministerie van EZ. Verder worden er toezichtcontroles op eigen
initiatief uitgevoerd.
Samengevat zijn de hoofdtaken van de LID:
1.
Tweedelijns handhavingsfunctie; dat wil zeggen voornamelijk bestuursrechtelijk afhandelen van
zaken van de politie;
2.
Toezicht door middel van routinecontroles;
3.
Ondersteuning en samenwerking met de politie.
Overige taken:
4.
Competentieontwikkeling en competentieborging;
5.
Algemene administratie en overig;
6.
Ondersteuning aan derden.

1.5 Positie van de LID
De LID voert publiekrechtelijke activiteiten uit binnen het handhavingsveld gericht op dierenwelzijn. Met
de komst van de (dieren)politie 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 2015 wederom verlengd
met één jaar. Daarnaast is er een afwegingskader vastgesteld door het Openbaar Ministerie (OM).
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1.6 Communicatie
De woordvoering over LID-zaken is in 2015 conform de vigerende richtlijnen ter hand genomen door een
woordvoerder/persvoorlichter van de Dierenbescherming. De LID heeft in 2015 veel media-aandacht
gekregen voor haar werk. Door middel van reclamespots op radio en TV en verslaglegging op twitter
(door de districtsinspecteurs), de website van de Dierenbescherming / LID, facebook en interviews (voor
radio, TV en nieuwsbladen) probeert de DB en 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 op dierendag is gestart.
In 2015 heeft de LID ook meerdere malen over haar werkzaamheden gepubliceerd o.a. in het blad
Politie, Dier en Milieu.

1.7 Samenwerking
1.7.1 Interne samenwerking
De LID werkt als onderdeel van de Dierenbescherming samen met het Verenigingsbureau in Den Haag.
Er wordt tevens samengewerkt met de regio’s van de Dierenbescherming.

1.7.2 Externe samenwerking:
Ministerie van EZ
Met het Ministerie van Economische Zaken hebben diverse overleggen plaatsgevonden in 2015. Deze
overleggen hadden onder andere betrekking op de ontwikkelingen in de keten dierenwelzijn, het
integrale handhavingskader van de wetgeving en beantwoording van Kamervragen.
Ministerie van V&J
Met het Ministerie van V&J hebben diverse overleggen plaatsgevonden in het kader van de
samenwerking met de (dieren)politie en de detachering vanuit de politie.
Openbaar Ministerie (OM)
Met het Openbaar Ministerie hebben diverse overleggen plaatsgevonden gericht op de samenwerking
en het 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 2015 hebben er gestructureerd overleggen plaatsgevonden over de
samenwerking tussen RVO.nl 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 de
1
taakverdeling beschreven in het convenant samenwerking dierenhandhaving . Jaarlijks vindt er
structureel op centraal niveau alsmede incidenteel op regionaal niveau overleg plaats. Daarnaast zijn er
in 2015 gezamenlijk projecten gestart.
Daarnaast organiseert de LID tweemaal per jaar, samen met de NVWA, scholingsdagen waaraan ook de
ketenpartners politie, RVO en OM deelnemen.
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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Politie
In 2015 is er veelvuldig ondersteuning geboden aan en samengewerkt met de politie in de verschillende
eenheden. Als onderdeel hiervan is er bijscholing vanuit de LID gegeven in de diverse 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 (dieren)politie.
Landelijke Eenheid van de Politie (LE)
Door de opheffing van het onderdeel Expertisecentrum Dierenwelzijn per 1 januari 2015 heeft het
contact met de LE zich voornamelijk gericht op meldingsgerichte communicatie met het meldpunt 144
welke is ondergebracht onder de LE.
Externe deskundigen
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is verschillende keren benaderd over het
opstellen van deskundigenverklaringen. Voor specifieke onderdelen in de deskundigenverklaringen zijn
praktijkdeskundigen benaderd bij de HAS Hogeschool en Groenhorst Barneveld. Naast een lezing vanuit
het departement Dier in Wetenschap & Maatschappij over ontwikkeling/socialisatie van gedrag bij
gezelschapsdieren heeft ook de Divisie Veterinaire Volksgezondheid (VPH) van de Universiteit Utrecht
een bijdrage geleverd betreffende de risico’s van zoönosen.

1.8 Signalering
Intern
Algemene trends en ontwikkelingen zijn vanuit de LID gesignaleerd aan de Dierenbescherming door
middel van (kwartaal)rapportages aangaande specifieke diersoorten.
Extern
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 onderzoek naar hondenhandel en
Kamervragen en concept regelgeving.
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2. RESULTATEN LID
In dit hoofdstuk worden het aantal inspecties, maatregelen en de inzet van de LID op de hoofdtaken
weergegeven.

2.1 Totaal aantal dossiers en inspecties
Het totaal aantal dossiers en inspecties over 2015 wordt weergegeven aan de hand van de hoofdtaken.
Er wordt daarbij 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) hercontrole(s) worden
geregistreerd. Een dossier bevat in de meeste gevallen dan ook meerdere inspecties.

2.1.1 Dossiers
In 2015 zijn er 3.339 nieuwe dossiers aangemaakt. Daarnaast zijn er in 478 dossiers uit voorgaande
jaren nog inspecties verricht in 2015, de doorlopende dossiers. Totaal zijn er in 2015 in 3.817 unieke
dossiers één of meerdere inspecties aangemaakt.

2.1.2 Inspecties
In 2015 zijn in totaal 11.219 inspecties (in 3.817 unieke dossiers) verricht, waarvan 5.015 inspecties ter
plaatse en 6.204 administratieve inspecties. In diagram 2.1.1 wordt het aantal inspecties weergegeven
per hoofdtaak.

Diagram 2.1.1

De categorie ondersteuning bevat hoofdzakelijk de ondersteuning van de (dieren)politie. Daarnaast valt
hieronder ook de ondersteuning aan de NVWA en aan derden zoals de gemeente.
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Bij de categorie routinecontroles dient de kanttekening geplaatst te worden dat deze aangepaste
terminologie pas halverwege het jaar 2015 is geïntroduceerd in het registratiesysteem van de LID. De
routinecontroles die uitgevoerd zijn aan het begin van het jaar 2015 zijn voornamelijk weggeschreven
onder ‘eigen initiatief’. Hierdoor is het niet mogelijk het exact aantal inspecties routinecontrole weer te
geven.
De categorie overig toezicht omvat de inspecties op eigen initiatief en daarmee ook de routinecontroles
van de eerste helft van 2015 en de handhavingsverzoeken.
Binneninspecteurs
De BI’s ondersteunen de districtsinspecteurs onder andere administratief. Wanneer zij een handeling
verrichten die inhoudelijk van belang is voor het dossier, zoals het opmaken van een rapport of het
inhoudelijk voorbereiden, maken de binneninspecteurs een administratieve inspectie aan.
Streefcijfer:
Het streefcijfer voor het aantal inspecties ter plaatse per dag is vastgesteld per inspecteur op gemiddeld
2,5 inspecties. Het streefcijfer is door de LID in 2015 ruim behaald. Het daadwerkelijk aantal inspecties
per dag is 2,7.

2.2 Totaal aantal maatregelen
Maatregelen kunnen op twee manieren worden genomen:
1.
Het nemen van een maatregel ter plaatse:
De inspecteur is op het controle adres aanwezig en constateert de overtreding(en) waarvoor een
maatregel noodzakelijk is.
2.
Het nemen van een maatregel op afstand:
De politie is op het controle adres aanwezig (geweest) en legt haar bevindingen voor aan de LID
aan de hand van een proces verbaal van bevindingen. Aan de hand van deze bevindingen wordt
er door de inspecteur van de LID een toezichtrapport geschreven. Dit gebeurt dus zonder dat een
inspecteur zelf ter plaatse is geweest. In 2015 constateert de LID een afname van
bestuursrechtzaken op afstand. Enerzijds doordat de LID een betere bezetting heeft, maar ook
doordat in 2015 kritischer wordt gekeken of de aangeleverde zaken geschikt zijn voor de
toepassing van bestuursrecht op afstand.
In 2015 zijn in totaal 1.451 maatregelen genomen. Dit betreft 1.285 bestuursrechtelijke maatregelen
waarvan 637 ter plaatse en 648 op afstand, en 166 strafrechtelijke maatregelen waarvan 90 ter plaatse
en 76 op afstand. Hierbij zijn niet meegerekend de bevindingenbrieven die zijn verstuurd in het kader
van de routinecontroles (betreffen geen BR of SR maatregel, maar informatieverstrekking), de
hercontrolerapporten (totaal 1.065), de civielrechtelijke maatregelen (totaal 43) en het overdragen van
een zaak aan een andere instantie (totaal 24).
In 74% van de gevallen werd bij de hercontrole geconstateerd dat de beklaagde de situatie had hersteld
waardoor er geen verdere maatregel genomen hoefde te worden. Dat is vrijwel gelijk aan 2014, toen het
percentage 75% bedroeg.
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Districtinspecteurs
In diagram 2.2.1 wordt het totaal aantal bestuursrechtelijke (hierna: BR) en strafrechtelijke (hierna: SR)
maatregelen genomen door een DI over 2015 weergegeven. Hierbij zijn niet meegeteld de
bevindingenbrieven, de hercontrolerapporten, de civielrechtelijke maatregelen en het overdragen van
een zaak aan een andere instantie.

Diagram 2.2.1

Binneninspecteurs
In 2015 zijn door de binneninspecteurs 97 bestuursrechtelijke maatregelen genomen en 1
strafrechtelijke. Al deze maatregelen zijn op afstand ingezet. Hierbij zijn de bevindingenbrieven, de
hercontrolerapporten, de civielrechtelijke maatregelen en het overdragen van een zaak aan een andere
instantie niet meegeteld.

2.3 Inspecties en maatregelen per hoofdtaak
De onderstaande tabellen geven een verdere splitsing weer van de categorieën die zijn gebruikt in het
overzicht van paragraaf 2.1.2. Daarnaast wordt ook de status van de inspecties weergegeven.
In vergelijking met voorgaande jaren komt in de tabellen de status gegrond en ongegrond niet voor. In
het tweede kwartaal van 2014 is de status ongegrond en gegrond vervangen door de status geen
maatregel genomen en maatregel genomen.

2.3.1 Tweedelijns handhavingsfunctie
Onder de tweedelijnsfunctie wordt verstaan het overnemen van zaken van de (dieren)politie door de LID
om vervolgens een bestuursrechtelijk traject op te starten. Tabel 2.3.1 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.
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Tweedelijns ter plaatse 2015
Aantal inspecties
Status

Geen maatregel genomen
Maatregel genomen
Niemand thuis
Niets aangetroffen

Maatregelen

Bestuursrecht

Strafrecht

Toezichtsrapport hercontrole
Toezichtsrapport
Toezichtsrapport hercontrole meevoeren
Toezichtsrapport met meevoeren
Bevindingenbrief
Boeterapport (BB) en toezichtsrapport
Boeterapport (BB)
PV van verhoor
PV tweede verbalisant
Mondelinge waarschuwing
Proces verbaal
Waarschuwingsbrief
PV van bevindingen
PV met inbeslagneming

2717
49%
29%
19%
3%
1398
761
423
71
62
34
2
1
9
8
7
7
6
5
2

Tabel 2.3.1

2.3.2 Routinecontroles
Onder routinecontroles worden de controles verstaan voor het Ministerie van EZ in het kader van de
naleving van dierenwelzijnswetgeving en de eigen projecten waarbij de LID haar toezichthoudende
bevoegdheden heeft ingezet onder andere gericht op risicodoelgroepen. Deze controles worden zonder
tussenkomst van de (dieren)politie uitgevoerd en dus zonder voorafgaande melding. In 2015 heeft de
LID routinecontroles uitgevoerd bij inrichtingen die bedrijfsmatig gezelschapsdieren opvangen of
verhandelen onder andere bij asielen, pensions, tuincentra en dierenspeciaalzaken. De eerste maanden
van het jaar zijn er geen controles uitgevoerd bij tuincentra en dierenspeciaalzaken in verband met een
uitbraak van vogelgriep.
De routinecontroles in 2015 hadden een informatieve strekking waarbij de beheerders van de
inrichtingen werden gewezen op de nieuwe wet- en regelgeving en op hun verantwoordelijkheid om
daaraan te voldoen. Met name bij de dierenpensions en de dierenspeciaalzaken die zijn bezocht bleek
de kennis over de wettelijke verplichtingen te ontbreken. In 2016 zal waar nodig een hercontrole
plaatsvinden en indien nog steeds niet is voldaan, zullen verdere maatregelen volgen.
Tabel 2.3.2 geeft aan hoeveel inspecties in de categorie routinecontroles de LID bij de verschillende
inrichtingen heeft uitgevoerd.
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Routinecontrole ter plaatse 2015
Aantal inspecties
Status

Geen maatregel genomen
Niets aangetroffen
Niemand thuis
Maatregel genomen

Soort bedrijf

Locatie

Pension
Dierenspeciaalzaak
Overigen
Tuincentrum
Fokker/handelaar
Pension met keurmerk
Asiel

Maatregelen
Bestuursrecht

Bevindingenbrief
Toezichtsrapport
Toezichtsrapport hercontrole

445
69%
17%
13%
1%
445
50,1%
19,8%
16,0%
7,9%
2,7%
2,2%
1,3%
249
243
5
1

Tabel 2.3.2

In totaal zijn er 445 inspecties uitgevoerd in 380 unieke dossiers. Dit betekent dat 380 inrichtingen die
bedrijfsmatig gezelschapsdieren houden zijn bezocht in 2015. Echter, in de eerste helft van 2015 was
het niet voor de DI mogelijk om de inspectiesoort routinecontrole in te vullen in het registratiesysteem.
Deze routinecontroles zijn voornamelijk weggeschreven onder de inspectiesoort eigen initiatief. Het
daadwerkelijk aantal bezochte bedrijfsmatige inrichtingen in 2015 is dus hoger, en ligt bij benadering
rond de 570 bedrijven.

2.3.3 Eigen initiatief en overige controles toezicht
De eigen initiatief inspecties zijn de controles die worden uitgevoerd naar aanleiding van een melding of
een concrete aanwijzing dat het dierenwelzijn in geding is op basis van eigen waarneming. Naast de
routinecontroles, zijn er ook overige controles die uitgevoerd worden op basis van de toezichthoudende
bevoegdheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de controles naar aanleiding van een handhavingsverzoek
door RVO.
Tabel 2.3.3 geeft aan hoeveel inspecties de LID op eigen initiatief heeft uitgevoerd en op basis van haar
toezichthoudende bevoegdheden, niet zijnde routinecontroles.
Toezicht en eigen initiatief ter plaatse 2015
Aantal inspecties
Status

Geen maatregel genomen
Maatregel genomen
Niemand thuis
Niets aangetroffen

Maatregelen

Bestuursrecht

Strafrecht

Bevindingenbrief
Toezichtrapport
Toezichtrapport hercontrole
Toezichtrapport met meevoeren
Boeterapport (BB) en toezichtsrapport
Volledig PV
Mondelinge waarschuwing
PV van bevindingen
Volledig PV met Inbeslagneming
Waarschuwingsbrief

641
56%
23%
11%
10%
264
147
58
35
5
1
9
4
2
2
1

Tabel 2.3.3
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2.3.4 Ondersteuning
Onder ondersteuning (dieren)politie wordt verstaan: het door de (dieren)politie inroepen van hulp op het
gebied van dierenwelzijn van eerstelijnsmeldingen zonder dat er bestuursrechtelijke handelingen worden
verricht of daarover contact is met RVO. Tabel 2.3.4 geeft aan hoe vaak de LID de (dieren)politie fysiek
heeft ondersteund in het veld. De LID merkt bij de uitvoering van de werkzaamheden dat bij de politie
(organisatie)veranderingen zijn ingezet die invloed hebben op de samenwerkingsafspraken. 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 hoofdstuk 2.4 is dit wel meegenomen.
Ondersteuning dierenpolitie ter plaatse 2015
Aantal inspecties
Status

Geen maatregel genomen
Niemand thuis
Niets aangetroffen
Maatregel genomen

Maatregelen

Strafrecht

Mondelinge waarschuwing
PV van verhoor
Volledig PV met Inbeslagneming
PV van bevindingen
PV 2e verbalisant
Afstand aan rijk

1096
71%
19%
7%
3%
22
9
5
3
2
2
1

Tabel 2.3.4

Onder ondersteuning derden wordt verstaan: het door derden, waaronder de NVWA, inroepen van hulp
op het gebied van dierenwelzijn. Ondanks het ogenschijnlijk lage aantal (toch een toename van 70% ten
opzichte van 2014) gaat het hierbij veel om grote zaken op het gebied van hondenhandel die worden
gekenmerkt door een hoge doorlooptijd.
Tabel 2.3.5 geeft aan hoe vaak de LID derden fysiek heeft ondersteund in het veld.
Ondersteuning derden ter plaatse 2015
Aantal inspecties
Status

Maatregelen
Bestuursrecht

Geen maatregel genomen
Niemand thuis
Maatregel genomen
Niets aangetroffen
Bevindingenbrief
Toezichtsrapport

49
57%
31%
8%
4%
5
3
2

Tabel 2.3.5

2.3.5 Eerstelijn
In 2015 is door de politie een beroep gedaan op de LID voor overname van eerstelijnszaken. Dit
betreffen controles waar geen onderzoek door de politie aan is voorafgegaan. Omdat hierover nog geen
formele afspraken zijn vastgelegd tussen de convenantpartners, gaat de LID zeer terughoudend om met
deze verzoeken. Omdat de LID een duidelijke trend/ toename bemerkte en deze wilde registreren, is per
september 2015 de mogelijkheid in MIER gecreëerd om dergelijke inspecties weg te schrijven. Voor die
tijd werden deze inspecties geregistreerd als de inspectiesoort ondersteuning (dieren)politie of eigen
initiatief.
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Eerstelijn ter plaatse 2015
Aantal inspecties
Status

Geen maatregel genomen
Niemand thuis
Maatregel genomen
Niets aangetroffen

Maatregelen
Bestuursrecht

Strafrecht

Toezichtsrapport
Toezichtsrapport met meevoeren
Proces verbaal aangezegd
Waarschuwingsbrief
PV van verhoor
PV van bevindingen

67
48%
27%
13%
12%
11
3
2
3
1
1
1

Tabel 2.3.6

2.3.6 Inspecties en maatregelen administratief
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 bestuursrecht op
afstand wordt inzet. Tabel 2.3.7 geeft aan hoe vaak de LID (DI en BI) een administratieve inspectie heeft
verricht in 2015.
Administratief 2015
Aantal inspecties
Maatregelen

Bestuursrecht

Strafrecht

Toezichtsrapport
Toezichtsrapport hercontrole
Toezichtsrapport met meevoeren
Toezichtsrapport hercontrole meevoeren
Bevindingenbrief
Boeterapport
PV van bevindingen
PV van verhoor
Waarschuwingsbrief
Volledig PV
Volledig PV met Inbeslagneming
Afstand aan rijk
Mondelinge waarschuwing

6204
1008
574
266
55
16
13
3
62
4
4
2
2
1
1

Tabel 2.3.7

2.4 Tijdschrijven
De resultaten van het tijdschrijven in diagram 2.4.1 geven het aantal uren weer dat er aan een bepaalde
taak wordt besteed. Onder de categorie algemeen valt de algemene administratie, intern en extern
overleg, maar onder deze categorie worden ook de activiteiten weggeschreven die de DI’s niet onder
een andere categorie kwijt kunnen zoals het bijwonen van een hoorzitting.
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Diagram 2.4.1

Het aantal meeruren is substantieel terug gebracht in 2015. Door een betere werklast- en werkdruk
verdeling door o.a. de inzet van drie gedetacheerden is het werk gerelateerd verzuim zeer sterk
afgenomen. De dienst is breder inzetbaar, sneller ter plaatse. Het percentage in de eerste kolom
“algemeen” bestaat uit alle interne en externe overleggen én de administratieve werkzaamheden (1
volledige dag per week administratief werk). Zie voor een nadere specificatie diagram 4.2.1.
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3. DIERGERELATEERDE RESULTATEN
In dit hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de diergroepen, diersoorten, het aantal in bewaringen 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. Meldingen over kleine aantallen hobbydieren van overige
landbouwdiersoorten worden door de NVWA gecontroleerd. In ieder dossier wordt een primaire diersoort
geregistreerd. De soorten worden onderverdeeld in diergroepen.
In diagram 3.1.1 zijn de hoofdcategorieën van de meest voorkomende diergroepen in percentages van
de dossiers op een bepaalde diergroep weergegeven.

Diagram 3.1.1

De categorie overig bestaat voornamelijk uit de routinecontroles onder andere bij dierenwinkels en
tuincentra, waarbij geen primaire diersoort kan worden aangegeven. In 2015 zijn de routinecontroles een
volwaardig onderdeel geworden van de werkzaamheden van de LID. De categorie overig neemt als
gevolg van de gerichte inzet op routinecontroles in 2015 een duidelijke derde plek in.

3.2 Diersoorten
In 2015 zijn er 48 verschillende diersoorten geregistreerd. In tabel 3.2.1 zijn de diverse diersoorten
weergegeven. In de tabel komt de categorie geen diersoort aangegeven als gevolg van de gerichte inzet
op routinecontroles, bij onder andere dierenspeciaalzaken en tuincentra waar meerdere diersoorten
worden gehouden, duidelijk naar voren. De categorie overig zijn diersoorten die verhoudingsgewijs zo
weinig voorkomen dat ze gebundeld worden weergegeven.
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De vijf meest voorkomende diersoorten (honden, geen diersoort aangegeven in verband met
routinecontrole, katten, paarden en pony’s) vormen samen 86% van het totaal aantal aangemaakte
dossiers in 2015.

Diersoort
Dossiers Percentage
Honden
1418
41,7%
Geen diersoort aangegeven
512
15,0%
Katten
457
13,4%
Paarden
309
9,1%
Pony's
238
7,0%
Konijnen
89
2,6%
Kippen
41
1,2%
Ezels
40
1,2%
Vogels (gehouden overig)
40
1,2%
Vissen (gehouden)
31
0,9%
Schapen
19
0,6%
Duiven (gehouden)
17
0,5%
Vogels (exotisch)
14
0,4%
Vogels (wild)
14
0,4%
Slangen
13
0,4%
Papegaaien
12
0,4%
Schildpadden
12
0,4%
Cavia's
11
0,3%
Runderen
11
0,3%
Uilen
11
0,3%
Varkens
11
0,3%
Geiten
10
0,3%
Overig
72
2,1%
Tabel 3.2.1

3.3 Aantal in bewaring en in beslag genomen dieren
In 2015 heeft de LID in 205 bestuursrechtelijke zaken dieren in bewaring genomen, waarbij het in totaal
om 1.005 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
2015. De grootste zaak vond plaats in maart 2015 en betrof een controle bij een handelaar. Daarbij
werden 60 honden in bewaring genomen.
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Tabel 3.3.1

In tabel 3.3.2. is een overzicht weergegeven van het aantal dieren per diersoort dat door de LID in 2015
in beslag is genomen op grond van SR. De LID heeft in 2015 15 dieren strafrechtelijk in beslag genomen
in 3 afzonderlijke zaken.

Tabel 3.3.2
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3.4 Bijzondere dossiers
Twee ernstig verwaarloosde honden gered uit huis in Tiel
27 februari 2015
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft twee zwaar verwaarloosde honden uit een
woning in Tiel gehaald. Het huis was vervuild en de dieren kregen duidelijk niet de juiste verzorging. Een
van de honden was zelfs zo ernstig vermagerd dat zijn ribben te tellen waren. Enkele dagen geleden
kreeg een LID-inspecteur een verontrustend telefoontje van de dierenpolitie. In een woning waar een
hennepkwekerij was opgerold, zat een uitgemergelde Boxer. Het dier kreeg niet voldoende te eten en
werd in een veel te kleine bench gehouden. Drinkwater moest hij druppel voor druppel uit een
knaagdierendrinkfles halen. Hoewel het de hond duidelijk al lange tijd aan goede verzorging ontbrak,
was hij vrolijk en enthousiast.

Nagels in voetzolen gegroeid
In een andere kamer bleek nog een Jack Russell te zitten. De nagels van het hondje waren zo lang, dat
ze in de voetzolen waren gegroeid, waardoor lopen bijna niet meer ging. Een onhoudbare situatie. De
honden werden direct naar een dierenarts gebracht, waarna ze in opdracht van RVO.nl in bewaring zijn
genomen. Ze verblijven nu op een veilig adres waar ze de juiste verzorging krijgen.
Bekende van de dierenpolitie
De eigenaresse van de honden is een bekende van de dierenpolitie. Bij een eerdere controle in 2014
kreeg zij de opdracht om de situatie voor haar dieren onder begeleiding te verbeteren. Enkele maanden
later leek het inderdaad een stuk beter te gaan. Inspecteurs troffen de Boxer toen in goede conditie aan.
Helaas was dit bij de laatste controle niet meer het geval.
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Aangehouden na bedreiging en verzet
06 maart 2015
Een 27-jarige man uit Kampen is donderdagmiddag 5 maart op een galerijflat aan de Dr. Damstraat
aangehouden voor bedreiging van politiemensen en verzet bij zijn aanhouding. Samen met de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) gingen de politiemensen naar de woning van de man ter
controle op de gezondheid en het welzijn van zijn katten. Hij wachtte de politiemensen en de LID echter
met een klauwhamer op en dreigde hen daarmee te slaan. Hij werd met het nodige verzet ingerekend en
naar het politiebureau gebracht. In zijn woning werden 15 katten aangetroffen, die het huis zichtbaar
hadden vervuild met urine en uitwerpselen. In september jl. was de man al op deze situatie
aangesproken en was met hem een verbeteringstraject afgesproken.
Proces-verbaal
De dieren werden met behulp van medewerkers van de Dierenambulance gevangen en
inbeslaggenomen. Ze krijgen in afwachting van de beslissing van het Openbaar Ministerie een passend
verblijf en verzorging. De bedreigde politiemensen deden aangifte tegen de Kampenaar. Hij werd na
verhoor in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.
Verwaarloosde pony niet meer te redden
7 augustus 2015
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft in het Noord-Brabantse Boxmeer een
verwaarloosde shetlander moeten laten inslapen. Het dier had veel te lange hoeven, en was niet meer te
redden. Op zaterdag 1 augustus kreeg de dierenpolitie een melding via het landelijke meldnummer 144
dat er een pony met vergroeide hoeven in de wei stond. De inspecteur van de LID constateerde
uitzonderlijk lange hoeven. Het dier kon nauwelijks lopen, had duidelijk veel pijn en kreeg pijnstillers. Uit
de röntgenfoto’s bleek dat de pony niet meer te redden was. De kosten van de behandeling en de
euthanasie zijn verhaald op de eigenaar.
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Hoewel er sprake is van verwaarlozing, kregen de eigenaren geen proces-verbaal van de dierenpolitie.
“Voor hun andere dieren wordt wel goed gezorgd. De eigenaren zagen dat de pony steeds moeilijker
liep, maar waren bang dat hij niet meer te redden was als ze naar de dierenarts gingen. Uit emotie
hebben ze de verkeerde keus gemaakt,” zei de LID-inspecteur.
Verwaarlozing
Volgens de Dierenbescherming komen te lange hoeven regelmatig voor bij paarden en pony's. “Als de
dieren op een zachte ondergrond staan, moeten de hoeven meerdere keren per jaar worden
bijgehouden door de hoefsmid. Dit nalaten is verwaarlozing.”

Kaaiman uit de kast
15 oktober 2015
Een brilkaaiman, die in een Almelose woning in een koude trapkast zat, is in bewaring genomen. Ook
andere exotische dieren die werden aangetroffen, zijn meegenomen. Bij een controle naar aanleiding
van een melding bij meldpunt 144 nam de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) op
dinsdag 13 oktober, in samenwerking met de politie Oost-Nederland en met toestemming van RVO.nl, in
Almelo de brilkaaiman van ongeveer 90 centimeter lang in bewaring. De huisvesting van de kaaiman
was ronduit slecht te noemen. In de kast was in de grond een kuip met koud water geplaatst. Daar
omheen lag alleen maar zwarte landbouwfolie. Verder had het dier geen warmtelamp en was de
omgevingstemperatuur slechts 12 graden. Voor deze diersoort moet dat 25 graden zijn. Een brilkaaiman
kan ruim 2 meter lang worden en meer dan 50 kilogram wegen.
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Naast de kaaiman zaten er nog een rattenslang, een vogelspin, een baardagame en een
geelwangschildpad in de woning. Ook deze dieren hadden te koude en slechte huisvesting, bovendien
was de baardagame uitgedroogd. RVO.nl gaf op basis van deze bevindingen opdracht om alle dieren in
bewaring te nemen en over te brengen naar een specialistisch opvangadres waar ze nu de juiste
verzorging krijgen. De eigenaar tekende uiteindelijk voor afstand van de dieren, de dieren gaan dus niet
meer naar hem terug.
Dieren uit woning 'verzamelaar' gered
18 november 2015.
Toen de inspecteur en de agenten aankwamen bij de woning, bleek dat de ramen waren afgeplakt met
oude kranten. De stank van afval kwam ze tegemoet. Na telefonisch contact kwam de bewoonster naar
de woning en liet het drietal binnen. Daar bleek dat er nauwelijks bewegingsruimte was door alle
opgestapelde rommel. Tussen de spullen, waaronder bakken met urine, stond een kooi met een grijze
roodstaartpapegaai, die amper eten en geen drinken had. Op de bank troffen ze een jonge hond en in de
smerige badkamer zat een doodsbange kat, opgesloten tussen dozen vol met uitwerpselen.
Extra controle
Na overleg met RVO.nl kreeg de LID-inspecteur toestemming om de papagaai en kat in bewaring te
nemen. De hond en bewoonster van het pand konden tijdelijk elders worden ondergebracht waar de
leefomstandigheden wel goed waren. De grijze roodstaart en de kat zijn naar een opvangadres gegaan,
waar ze nu goed verzorgd worden. Voor de vrouw is hulp ingeschakeld en de situatie van de hond wordt
de komende tijd extra gecontroleerd.
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4. VERGELIJKING RESULTATEN
In dit hoofdstuk worden de cijfers van 2015 weergegeven in relatie tot de cijfers van 2013 en 2014 en de
doelstellingen uit het jaarplan 2015.

4.1 Taakverdeling LID
De verdeling van de hoofdtaken van de LID wordt hieronder weergegeven.
In 2015 heeft de LID 24% van haar tijd besteed aan het ondersteunen van de politie. Dat is een toename
van 50% ten opzichte van 2014. De tweedelijnsfunctie (inzet bestuursrecht) is nog steeds de grootste
categorie met 54%. Deze categorie is echter ten opzichte van 2014 met 23% afgenomen. Bij de
routinecontroles is een toename zichtbaar van ruim 300%.

Diagram 4.1.1

Doelstellingen met betrekking tot de verdeling van taken van de LID in het jaarplan 2015:
• De LID zal minder ondersteuning aan de (dieren)politie verlenen:
Niet gerealiseerd.
De LID moet meer investeren in de relatie met de politie om de handhavingsketen op elkaar aan te
laten sluiten. De reorganisatie van de politie en daaraan gekoppelde keuzes binnen politie-eenheden
leidt tot een andere invulling van de aanpak van handhaving op dierenwelzijn, hetgeen direct
merkbaar is in de keten. Meer investeren in de relatie met de politie blijkt noodzakelijk. Omdat de LID
met steeds meer mensen van de politie werkt die geen of weinig kennis hebben over
dierenwelzijnswetgeving, leidt dit vanzelfsprekend tot een toename van de ondersteuning van de
politie. Dit is geagendeerd voor de stuurgroep dierenpolitie.
•

De LID zal in 2015 streven naar een betere verdeling tussen toezicht en tweedelijnszaken.
Gerealiseerd.
Tweedelijnszaken zijn vaak spoedeisende zaken en ogenschijnlijk zijn die aan het afnemen in 2015.
De LID krijgt hierdoor ruimte om haar toezichttaken verder op te pakken door middel van
routinecontroles. Wel plaatst de LID hier een kritische kanttekening bij, omdat zij van mening is dat
minder zaken niet mag voortkomen uit het feit dat vooraan in de keten bij de politie mogelijk een en
ander zou kunnen stagneren. Daarmee zou dierenwelzijn in het geding kunnen komen.
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4.2 Tijdverdeling LID

Diagram 4.2.1

Het tijdregistratiesysteem is in 2015 verder verfijnd. Hierdoor kan exacter worden vastgesteld waar de
uren aan worden besteed. Opvallend is dat het ziekteverzuim met bijna 70% is gedaald. De helft van het
verzuim in 2015 wordt veroorzaakt door 1 langdurig zieke (niet werk gerelateerd). Wanneer deze buiten
beschouwing wordt gelaten dan zou de LID een gezond verzuimpercentage van 3,3% vertonen.

4.3 Aantal inspecties
Het aantal dossiers van de LID wisselt onder invloed van veranderende werkwijzen in het
handhavingsveld, wisselend werkaanbod en de ontwikkelingen op het gebied van registratie. De
afgelopen drie jaren worden gekenmerkt door een progressieve toename van inspecties. In 2015 stijgt
het aantal inspecties ter plaatse met 43%. Enerzijds valt dit te verklaren door meer capaciteit. Maar
anderzijds komt dat door strikter te zijn over eventuele inzet van bestuursrecht op afstand.

2015
2014
2013

Aantal inspecties
ter plaatse
administratief
5015
6204
3495
4525
3698
4272

Tabel 4.3.1
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Diagram 4.3.1

4.4 Aantal maatregelen
Het aantal ingezette bestuursrechtelijke maatregelen lijkt te stabiliseren in 2015. Het aantal
strafrechtelijke maatregelen blijft nagenoeg gelijk.

Diagram 4.4.1

4.5 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, bevatten
afgelopen jaren de meeste dossiers. Een toename is zichtbaar bij de categorie overig. Dit wordt
verklaard door de toename van het aantal routinecontroles waar de registratie van alle diersoorten onder
overig gerangschikt wordt.
De groep landbouwhuisdieren is min of meer gestabiliseerd. Dat zou verklaard kunnen worden door een
heldere taakverdeling voor alle ketenpartners.

Tabel 4.5.1
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4.6 Diersoorten in relatie tot dossiers
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de top 5 diersoorten die de LID aantreft tijdens controles. De
verhoudingen tussen de diersoorten zijn redelijk consistent te noemen.

Diagram 4.6.1

4.7 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 4.7.1 geeft een compleet overzicht van alle door de LID meegevoerde
dieren, zowel op het gebied van strafrecht als bestuursrecht. Het gaat hierbij dus om het feitelijk aantal
dieren, omdat dit per zaak enorm kan verschillen.
In 2015 zijn bestuursrechtelijk 674 minder dieren in bewaring genomen. Dit cijfer zegt echter niets over
een toename of afname van dierenwelzijn binnen Nederland. Een beperkt aantal dossiers in 2014 met
een zeer groot aantal dieren (katten, cavia’s duiven en vissen) geeft een vertekend beeld.
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Diersoort
Katten
Honden
Vogels (overige)
Konijnen
Duiven
Cavia's
Vissen
Kippen
Paarden en pony's
Amfibieën
Slangen
Knaagdieren (overige)
Hagedissen
Eenden
Schildpadden
Koraal
Kreeft
Stinkdier
Muizen
Geiten
Ezels
Schapen
Ratten
Stokstaart
Krokodil
Otter
Chinchilla
Hamster
Hangbuikzwijnen
Uilen
Mangoest
Prairiehond
Agaatslak
Ganzen
Fretten
Neusbeer
Spinnen
Schorpioen
Genetkat
Totaal

2015
2014
2013
BR
SR
BR
SR
BR
Totaal
4
190
464
356
1014
336
1
312
2
285
936
6
48
1
26
308
116
505
84
56
2
164
306
104
188
14
306
8
179
112
299
57
146
30
233
52
21
147
220
55
73
52
180
88
5
93
10
4
27
41
11
27
3
41
7
2
13
22
20
2
22
1
6
9
16
15
15
10
1
11
10
10
7
2
9
3
5
8
6
2
8
6
1
7
1
3
3
7
7
7
1
3
2
6
6
6
6
6
5
5
3
1
4
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
15
1005
2
1679
312
1353
4366

SR

Tabel 4.7.1

JAARVERSLAG LID 2015

29/37

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 2015 verlengd met één jaar. Het convenant beschrijft de
veranderingen in het handhavingslandschap dierenwelzijn met de toenmalige komst van de
(dieren)politie 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 2015 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 2015

Realisering 2015

Werkdruk/werkbelasting aanpakken.

Gerealiseerd. De inzet van drie gedetacheerden leidt
aantoonbaar direct tot verminderde
werkdruk/werkbelasting.

Herstelpercentage bij inzet bestuursrecht
verbeteren.

Niet gerealiseerd. Nagenoeg stabiel gebleven van 75%
naar 74%.

Uitvoeren hercontrole door LID na inzet
bestuursrecht op afstand.

Gerealiseerd. Toename van uitgevoerde hercontroles door
LID.

Balans vinden in uitvoeren
toezichtcontroles ten opzichte van de
overige taken

Gerealiseerd. Grote toename in toezichtcontroles

Verwachte inzet in 2015: minimaal
vergelijkbaar aantal zaken, mogelijk zelfs
lichte stijging.

Gerealiseerd. Toename van 43 % van het aantal
inspecties ter plaatse. Toename van 42% van het aantal
unieke dossiers.

Toezichtcontroles ten aanzien van de
positieflijst.

Niet gerealiseerd. Geen controles ten aanzien van de
positieflijst, die immers nog niet is ingevoerd.
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Ondersteunen van politie tot minimum
beperken. Onderhouden van relaties met
politie.

Niet gerealiseerd. De reorganisatie bij de politie en het
behoud van een goede samenwerking leidt tot meer vraag
van ondersteuning door LID.

Kennis en kunde onderhouden, verder
ontwikkelen en de ontwikkelde kennis
borgen.

Gerealiseerd. Naast de verplichte cursussen geïnvesteerd
in individuele maatwerk opleidingen. Extra veel aandacht
voor kennisborging door lezingen op maandelijkse plenaire
bijeenkomst gericht op dier specifieke onderwerpen. Staat
in diagram 4.2.1 geregistreerd onder overleg in plaats van
opleiding.

Frequent deelnemen aan
overlegstructuren en participeren in
integrale handhavingsprojecten.

Gerealiseerd. De LID heeft ondanks de geringe omvang
van haar organisatie in alle gremia continu deelgenomen
en voor een bijdrage gezorgd.

Trends en ontwikkelingen signaleren naar
politiek en EZ.

Gerealiseerd.

Verzuim omlaag brengen.

Gerealiseerd. Teruggebracht met 70%.

In 2015 duidelijkheid krijgen vanuit de
beide ministeries over het
handhavingsveld in 2017 en verder, aan
de hand daarvan keuzes maken ivm
onvoldoende capaciteit en middelen.

Niet gerealiseerd.

Vinden van lange termijn oplossing voor
overbelasting in het veld i.v.m. aflopen van
detacheringen van de politiemensen.

Niet gerealiseerd.

Audit bij de LID vanuit V&J in de keten
dierenwelzijnshandhaving.

Gerealiseerd.

Kader vaststellen met V&J en EZ waarbij
capaciteit en werkaanbod van zowel
handhaving als toezicht goed met elkaar in
lijn worden gebracht.

Niet gerealiseerd. Staat in 2016 gepland.
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Productiviteitsnorm behalen:
Streefcijfer per inspecteur voor inspecties
ter plaatse voor 2015 was 4695.

Ruimschoots gerealiseerd. Resultaat 2015 is 5015.

Taakaccent dierenwelzijn wordt beter
geborgd bij politie, waardoor stabieler
werkaanbod voor de LID ontstaat.

Niet gerealiseerd. LID heeft hier geen/onvoldoende invloed
op.

LID zal meer toezichtcontroles gaan
uitvoeren waaruit ook bestuursrechtelijke
trajecten zullen volgen.

Gerealiseerd.

LID voldoet aan de verwachting EZ t.a.v.
routinecontroles, middels structurele
uitbreiding.

(Deels) gerealiseerd. Tijdelijke realisatie vanwege de
aflopende detacheringen in 2016.

5.2 Personeelsmutaties
Hieronder wordt de formatie van de LID weergegeven. Naast de eigen werknemers heeft de LID in 2015
drie gedetacheerden tot haar beschikking gehad.
2015

2014

Verschil
t.o.v. 2015

Directie en staf
Hoofd
Beleidsmedewerker
Secretaresse
Jurist
Subtotaal

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

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

Inspectie
Districtsinspecteurs
Binneninspecteurs/ondersteuning
Subtotaal

18,00
4,00
22,00

15,00
4,00
19,00

3,00
0,00
3,00

Totaal

26,00

23,00

3,00
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5.3 Begroting
Het bestuur van de stichting heeft samen met de RvT op 11 november 2015 de begroting van 2016
vastgesteld.
Begroting
2016
EUR

Begroting
2015
EUR

Subsidie Ministerie van EZ
Bijdrage Dierenbescherming
Giften en schenkingen
Overige opbrengsten

1.600.000
429.612
35.000
141.000

1.600.000
500.000
30.000

Totaal baten

2.205.612

2.130.000

Personeelskosten
Algemene kosten

2.039.312
166.300

1.964.820
165.180

Totaal lasten

2.205.612

2.130.000

Exploitatie resultaat

nihil

nihil

Baten

Lasten

5.3.1 Financiering van de LID
In de begroting van 2015 zijn de giften en nalatenschappen die voor de LID bestemd zijn, opgenomen in
de bijdrage van de Dierenbescherming. 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 2016 deze bijdrage van het Ministerie van EZ ontvangen.
In het geval dat de lasten hoger zijn dan de baten, dan zal de Dierenbescherming het verlies
compenseren middels een gift.

5.3.2 Bezetting personeel
In 2016 zal de uitbreiding van de personeelsformatie voortgezet worden door een verlenging van de
detachering van twee politieagenten tot vooralsnog 1 juli 2016. Per 1 januari 2016 heeft 1 gedetacheerde
politieagent besloten zijn detachering te beëindigen.

5.4 Investeringsverplichtingen
De LID heeft per balansdatum geen grote investeringsverplichtingen. Ook heeft de stichting geen grote
investeringen gepland voor 2016.
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5.5 Overige personeelszaken
5.5.1 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, zijn de districtsinspecteurs uitgerust met nieuwe veiligheidsvesten en is er in
2015 geïnvesteerd in weerbaarheidstrainingen. Daarnaast is binnen de LID een BOT-team functioneel
(Bedrijfs Opvang Team).
In 2015 is extra aandacht aan veilig werken besteed. De LID is als werkgever faciliterend en stelt binnen
het redelijke beschermende kleding en veiligheidsmiddelen ter beschikking en informeert het personeel
over wijzigingen op het gebied van veiligheid en veilig werken in het veld. Wet- en regelgeving wordt bij
herhaling onder de aandacht van het personeel gebracht.
In 2015 zijn er 19 formulieren agressie en/of bedreigingen geregistreerd tegen DI’s. Dit is een toename
van 46% ten opzicht van 2014 (13 formulieren). Het betrof hier ernstige bedreigingen zoals een
mesincident, waarvan altijd aangifte wordt gedaan. De LID stimuleert dat de agressieformulieren worden
ingevuld en daar waar nodig aangifte wordt gedaan.
Bij iedere bedreiging of vorm van agressie is het beleid van de LID dat aangifte wordt gedaan. Daarnaast
monitort de LID of het OM de vervolging oppakt. Bij het (vermoeden van) niet oppakken van de
vervolging, spant de LID zich in om alsnog op vervolging aan te sturen.

5.5.2 Klachten
De LID heeft in 2015 8 klachten gekregen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2014.
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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 2015 zijn er een aantal conclusies te trekken:
•

Dierenwelzijn leeft volop bij het publiek. De LID heeft in 2015 wederom veel media-aandacht
gekregen voor haar werk. Door middel van spotjes op radio en TV en life-verslagen op 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 voor het tweede
achtereenvolgende jaar centraal in de campagne van de Dierenbescherming.

•

De LID kan terugblikken op een stabiel jaar. Met een gezonde en goed geëquipeerde dienst kan
adequaat ondersteuning in de keten dierenwelzijn worden geboden.

6.2 Toekomst
De LID heeft afgelopen jaren een strategische wendbaarheid ontwikkeld die absoluut noodzakelijk is om
de uitdagingen en snelle ontwikkelingen in het handhavingsveld het hoofd te kunnen blijven bieden. Ook
2016 voorspelt dat in hoog tempo veranderingen op de LID afkomen. Het vervolgonderzoek handhaving
en dierenwelzijn van bureau Beke wordt in 2016 afgerond en de resultaten zullen mogelijk de nodige
dynamiek in de keten ten gevolg brengen. Minister Van der Steur heeft verder kenbaar gemaakt in het
voorjaar van 2016 het gesprek met de LID aan te gaan over de gewijzigde visie op de eerstelijns aanpak
door politie. Al deze factoren, gevoegd bij de aanbevelingen voortkomend uit een audit bij de LID in
2015, zullen leiden tot een nu nog onbekende koerswijziging en dit zal van de organisatie de nodige
strategische wendbaarheid en inzetbaarheid vragen. Maar altijd passend bij de doelstelling van de
Dierenbescherming/LID, namelijk dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord. Dit doel wordt
bereikt door het uitoefenen van controle en het houden van toezicht op de juiste naleving van de wet- en
regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, het opsporen van strafbare feiten waarbij inbreuk wordt
gemaakt op dierenwelzijn en het ontlokken van jurisprudentie ter zake van de wet- en regelgeving op het
gebied van dierenwelzijn.
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BIJLAGE I: WERKZAAMHEDEN LID
De LID heeft zes taken zoals beschreven in hoofdstuk een. Hieronder zijn de werkzaamheden per taak
verder uitgewerkt.
1. Tweedelijns handhavingsfunctie
Conform het convenant samenwerking dierenhandhaving (2011) vervult de LID een tweedelijns
handhavingsfunctie. De politie vervult de eerstelijns handhavingsfunctie. Dit betekent dat de politie
binnengekomen
meldingen
aangaande
gezelschapsdieren
en
hobbymatig
gehouden
landbouwhuisdieren, welke een indicatie bevatten van een overtredingssituatie, zelf in behandeling
neemt. Indien uit het onderzoek blijkt dat de expertise van de LID gewenst is en/of de zaak komt in
aanmerking voor bestuursrecht, wordt deze bij de LID uitgezet ter verdere behandeling (tweedelijns).
De LID zal ter plaatse het onderzoek overnemen en/of voortzetten en, indien nodig, in opdracht van RVO
een bestuursrechtelijk traject starten. In beperkende mate en binnen de met RVO afgestemde kaders,
zal de LID zonder ter plaatse te komen contact opnemen met RVO met het verzoek een
bestuursrechtelijk traject in te zetten.
2. Toezicht door middel van routinecontroles
Routinecontroles zijn bedoeld om de juiste naleving van wet- en regelgeving te controleren. Hierbij
maken de districtsinspecteurs gebruik van hun toezichthoudende bevoegdheden, die door het Ministerie
van EZ zijn toegekend. Voor het uitvoeren van de routinecontroles wordt zoveel mogelijk een
programmatische aanpak gekozen waarbij er gericht toezicht wordt uitgevoerd door een doelgerichte
aanpak. In overleg met het Ministerie van EZ controleert de LID bijvoorbeeld gericht bij specifieke
houders, zoals dierenspeciaalzaken en tuincentra.
Daarnaast houdt de LID, in samenwerking met de handhavingspartner NVWA, toezicht op de artikelen in
het Besluit houders van dieren die betrekking hebben op het bedrijfsmatig fokken en verhandelen van
katten en honden.
3. Ondersteuning en samenwerking politie
De LID besteedt tijd aan de ondersteuning en samenwerking met de politie. Hierbij moet gedacht worden
aan primaire ondersteuning zoals fysieke en telefonische ondersteuning en samenwerking met de politie
op het gebied van juridische en diergerichte kennis en kunde. Daarnaast vindt er ook secundaire
ondersteuning plaats aan de politie door ze bijvoorbeeld te voorzien van gegevens (bijvoorbeeld historie
van bekende adressen) en het leveren van bijdragen aan opleidingen, het ontwikkelen van lesmateriaal
en het bijwonen van operationele, tactische en strategische overleggen.
4. Competentieontwikkeling en competentieborging
De inspecteurs van de LID zijn allemaal buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Zij beschikken
allemaal over vergelijkbare basisvaardigheden, maar met verschillende disciplines, specialisaties en
vooropleiding. Voor het behouden van hun BOA status volgen de inspecteurs een Permanente
Herscholing BOA (PHB) cursus. Daarnaast nemen inspecteurs deel aan kennis specifieke cursussen,
specifieke opleidingsdagen georganiseerd in samenwerking met de NVWA en vindt er intern regelmatig
(juridische) scholing plaats.
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5. Algemene administratie
De LID voert algemene administratieve taken uit ten behoeve van de werkprocessen en registreert
functioneel ten behoeve van sturing en beleid. Hieronder wordt onder andere verstaan het registreren
van werkzaamheden, het geven van lezingen/presentaties en opleidingen, e-mail beantwoording, het
bijwonen van rechtszaken en/of als getuige optreden et cetera.
6. Bijkomende activiteiten
De samenwerking tussen de handhavingspartners blijft een essentieel onderdeel voor de verbetering
van de werkprocessen en de onderlinge versterking van elkaars specialiteiten. De LID neemt frequent
deel aan overlegstructuren en participeert in integrale handhavingsprojecten. Doelbewust worden
daarnaast de knelpunten geanalyseerd en wordt er naar oplossingen gezocht.
De LID ondersteunt de overheid door middel van het leveren van input voor onder andere de
beantwoording van Kamervragen en de ontwikkeling van wetgeving.
Tevens vervult de LID een signalerende rol. Aan het ministerie van EZ signaleert LID trends en
ontwikkelingen door middel van rapportages aangaande (opsporings-) onderzoeken en de
constateringen voortkomend uit de toezichtcontroles. Aan de Dierenbescherming worden algemene
trends en ontwikkelingen gesignaleerd, indien deze een privaat karakter hebben, voor verdere
preventieve aanpak zoals bewustwording met betrekking tot dierenwelzijn en/of het verbeteren of
stimuleren van het naleven van wet- en regelgeving.
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