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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting 

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 

(LID) met daarin de resultaten van 2017.  

  

Het verslag heeft als belangrijkste doelstelling 

om de resultaten van de LID inhoudelijk, 

organisatorisch en financieel helder weer te 

gegeven.  

 

Voor het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) geldt dit jaarverslag, 

naast het jaarplan en tussentijdse rapportage, 

als verantwoording voor de financiële bijdrage 

die beschikbaar wordt gesteld aan de LID.  

 

De LID werkt intussen alweer bijna zeven jaar in 

haar “nieuwe” rol binnen het handhavingsveld. 

Waar deze periode aanvankelijk werd 

gekenmerkt door pionieren, is de LID door 

verbeterde coördinatie en controle in haar rol 

gegroeid. Vervolgens kwam de LID door 

samenwerking en professionalisering tot een 

vorm van stabilisatie. 

 

Naar aanleiding van het rapport van bureau 

Beke “Hoe lopen de hazen”  (september 2016) is 

er in 2017 gewerkt aan het ontwikkelen van 

toekomstscenario’s voor de aanpak van 

dierenmishandeling en dierenverwaarlozing van 

gezelschapsdieren. Hierbij wordt onderzocht of 

de rigiditeit in de verdeling van de meldingen 

versoepeld kan worden zonder de goede 

samenwerking binnen de keten aan te tasten. De 

substantiële afname in bestuursrechtzaken die 

de LID via de tweedelijn bereiken onderstreept 

de urgentie van een nieuw scenario.  

   

De LID kijkt terug op een stabiel en succesvol 

jaar. Met opnieuw een verzuim ruim onder het 

landelijk gemiddelde heeft de LID in 2017 extra 

inzet geleverd op grote strafrechtonderzoeken 

zoals hondengevechten en hondenhandelaren.  

 

Opvallend is dat het aantal agressie incidenten 

in 2017 wederom  meer dan gehalveerd is. 

Inspecteurs gaan in de regel zonder politie op 

pad.  

  

Miranda Maas-Hermans 
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1. DIERENWELZIJN CENTRAAL 

De Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) werkt aan het waarborgen en waar nodig 

verbeteren van het welzijn van dieren. In haar dagelijkse inspectiewerk maakt de LID, voor het bevorderen 

van de naleving van wetgeving gericht op dierenwelzijn, gebruik van de door de overheid aan de LID 

toegekende opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden. 

 

De LID is een stichting die als juridisch zelfstandig onderdeel onder de Nederlandse Vereniging tot 

Bescherming van Dieren (DB) valt. De LID deelt haar grondwaarden met die van de DB en gaat in haar 

werk uit van de intrinsieke waarde van het dier. Daarbij staan de gezondheid en het welzijn van het 

individuele dier in het werk van de LID centraal. 

 

 

1.1 Onze werkzaamheden 
 

De LID is, samen met de politie, verantwoordelijk voor de handhaving op het gebied van 

gezelschapsdieren. Daarnaast is er een verdeling gemaakt met de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (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.  

 

De LID richt haar werkzaamheden in het veld op de volgende kerntaken: 

 

1. Eerste- en tweedelijns handhavingsfunctie 

2. Toezicht door middel van routinecontroles  

3. Ondersteuning en samenwerking  

4. Eigen initiatief en overige inspecties 

 

Een beschrijving van de taken is te vinden in bijlage II van dit jaarverslag.
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2. SAMENWERKING  

De LID werkt binnen het handhavingsveld dierenwelzijn in een keten (bijlage III). Samenwerking met deze 

ketenpartners is een essentieel onderdeel voor de verbetering van de werkprocessen en de onderlinge 

versterking van elkaars specialiteiten. Ondanks de - in verhouding tot de overige ketenpartners - geringe 

omvang van de organisatie heeft de LID in alle gremia frequent deelgenomen aan overlegstructuren en 

geparticipeerd in handhavingsprojecten.  

 

Dierenbescherming 

De LID werkt als onderdeel van de DB samen met het Service Centrum in Den Haag. Onder andere de 

woordvoering over LID-zaken, de klachtencoördinatie en de communicatie zijn in 2017 conform de 

vigerende richtlijnen ter hand genomen door de DB. De LID informeert de DB over algemene trends en 

ontwikkelingen in haar werk. 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor een deel van de 

financiering van de LID. Met LNV hebben diverse overleggen plaatsgevonden in 2017. Deze overleggen 

hadden onder andere betrekking op het werk van de LID, ontwikkelingen in de keten, ontwikkeling van 

wetgeving en beantwoording van Kamervragen. Diverse malen zijn er overzichten opgesteld inzake 

werkzaamheden die de LID op het gebied van dierenwelzijn heeft uitgevoerd.  

 

Ministerie van Justitie & Veiligheid  

Met het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) hebben in 2017 diverse overleggen plaatsgevonden in 

het kader van de samenwerking met de (dieren)politie. De LID heeft daarnaast een actieve bijdrage 

geleverd in de overleggen aangaande de herijking van de keten. 

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  

De samenwerking met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is gebaseerd op onderlinge 

samenwerkingsafspraken. Jaarlijks vindt er structureel op centraal niveau alsmede incidenteel op 

regionaal niveau overleg plaats. Deze overleggen hadden in 2017 onder andere betrekking op het 

versterken van de samenwerking en het evalueren van de werkafspraken. Daarnaast zijn er in 2017 

meerdere gezamenlijke inspecties geweest. 

 

Politie 

De reorganisatie bij de politie is afgerond en heeft zijn weerslag op het functioneren van de 

handhavingsketen. De LID heeft in 2017 met een grote mate van flexibiliteit haar werkzaamheden 

uitgevoerd, aangezien de samenwerkingsafspraken zoals vastgelegd in het convenant niet meer 

aansloten op de inrichting en positionering van het domein dierenwelzijn binnen de politie (door de 

overgang van een domeingerichte taakstelling naar een generieke taakstelling). De aanvoer van zaken 

naar de LID stagneerde in veel eenheden. In 2017 heeft de LID veelvuldig ondersteuning geboden en de 

samenwerking met de politie actief opgezocht. Op strategisch niveau hebben er gesprekken 

plaatsgevonden. Verder is er vanuit de LID een bijdrage geweest aan het lesprogramma voor de opleiding 

van de (dieren)politie.  

 

Landelijke Eenheid van de politie 

Het meldpunt 144 is ondergebracht onder de Landelijke Eenheid (LE). Het contact met de LE heeft zich in 

2017 wederom voornamelijk gericht op meldingsgerichte communicatie met dit meldpunt. 
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Openbaar Ministerie  

Met het Openbaar Ministerie (OM) heeft overleg plaatsgevonden op uitvoerings- en beleidsniveau. 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is het bestuursorgaan van LNV en is sinds 2008 

verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van dierenwelzijn. 

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

genomen dieren en de bezwaar- en beroepsprocedure aangaande LID-zaken waarvoor RVO.nl 

bestuursrecht heeft toegepast. De LID werkt bij haar handhaving nauw samen met RVO.nl. In 2017 hebben 

er gestructureerd overleggen plaatsgevonden over de samenwerking tussen RVO.nl en de LID.  

 

Externe deskundigen 

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is verschillende keren benaderd voor het 

opstellen van deskundigenverklaringen. Voor het onderhouden en ontwikkelen van de kennis en kunde 

binnen de LID zijn externe deskundigen gevraagd om over specifieke onderwerpen een presentatie te 

geven aan de LID, zoals omgaan met mensen met dementie, pathologie en knieproblemen bij honden.
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3. RESULTATEN  

Het handhavingsdomein dierenwelzijn kent een grote mate van 

dynamiek. Gezien de integrale aanpak van de handhaving hebben 

externe ontwikkelingen bij ketenpartners directe invloed op het werk 

van de LID. In 2017 zag de LID haar inzet op haar kerntaken verder 

verschuiven.

Doelstelling 

In het jaarplan 2017 is de verwachting uitgesproken dat de aanvoer van 

tweedelijns zaken vanuit de politie verder zou stagneren en de LID 

minder dan 40% van haar inspecties zou besteden aan deze 

belangrijkste kerntaak. Om ook in 2017 te waarborgen dat het 

dierenwelzijn van het individuele dier beschermd en verbeterd wordt 

heeft de LID als doel gesteld om meer capaciteit in te zetten op 

routinecontroles en een groter aandeel eerstelijns zaken op te pakken.  

Dit hebben wij bereikt 

Het aantal zaken dat door de politie aan de LID werd overgedragen in 

de tweedelijn bleef achter, ondanks signalering en geboden 

ondersteuning. De daling in aanvoer van tweedelijns zaken was groter 

dan verwacht: in 2017 betrof slechts 28% van de LID-dossiers 

tweedelijns handhaving (figuur 1). Van de inspecties ter plaatse  betrof 

34% tweedelijns handhaving (figuur 3).  

 

Deze daling in aanvoer van meldingen heeft de LID ruimte geboden om 

grotere strafrechtzaken op te pakken, zich te richten op 

hondengevechten en hondenhandel in samenwerking met de NVWA en 

(vogel)markten en toeleveranciers van verkopers van 

gezelschapsdieren te bezoeken.  

 

Daarnaast heeft de LID een groter gedeelte van haar capaciteit in 

kunnen zetten op routinecontroles. In 2017 betrof 22% van de dossiers 

en 20% van de inspecties ter plaatse toezicht op onder andere 

dierenspeciaalzaken, tuincentra, pensions en fokkers. 

 

De daling heeft ook als gevolg dat de LID, zoals verwacht, in 2017 een 

groter aandeel eerstelijns meldingen heeft opgepakt (7% van de 

dossiers en inspecties ter plaatse, figuur 1 en 3). De LID heeft, waar 

passend binnen de werkafspraken, voldaan aan de vraag van 

ketenpartners om deze zaken aan te nemen.   

 

 

 

 

 

  

DOELEN 
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7% 
van de inspecties ter 

plaatse betrof 

eerstelijn meldingen 
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3.1 Dossiers 
 

De LID heeft in 2017 in 3.108 dossiers één of meerdere inspecties 

verricht (figuur 1). Dit zijn 13% minder dossiers dan het voorgaande jaar 

(3.590 dossiers). Hierbij is het aantal nieuwe dossiers dat in 

behandeling is genomen gedaald (figuur 2: 2.321 nieuwe dossiers in 

2017, 2.941 in 2016). Het aantal doorlopende dossiers is daarentegen 

gestegen (figuur 2: 787 doorlopende dossiers in 2017, 649 in 2016). Dit 

is enerzijds te verklaren door de stagnatie in aanvoer van tweedelijns 

zaken, anderzijds doordat enkele dossiers grote integrale  

handhavingsprojecten betroffen, die meerdere inspecties omvatten. 

 

Figuur 1: percentage unieke dossiers per kerntaak in 2017. 

 

 

 

Figuur 2: aantal nieuwe en doorlopende dossiers waarin inspecties zijn 

verricht in 2015, 2016 en 2017. 
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3.2 Inspecties 
Een dossier bevat in de meeste gevallen meerdere inspecties, 

aangezien er bij geconstateerde misstanden ten minste een tweede 

inspectie, de hercontrole, wordt uitgevoerd. Er kan sprake zijn van twee 

soorten inspecties: een inspectie ter plaatse of een administratieve 

inspectie.  

 

Bij een inspectie ter plaatse gaat de inspecteur van de LID zelf naar de 

locatie om bevindingen te doen. In 2017 heeft de LID 4.098 inspecties 

ter plaatse verricht, dit is 13% minder dan in 2016. Hoe deze inspecties 

zijn verdeeld over de verschillende kerntaken is weergegeven in figuur 

3. 

 

 

Figuur 3: percentages inspecties ter plaatse en administratieve 

inspecties per kerntaak in 2017. 

 

De administratieve handelingen die volgen uit een inspectie ter plaatse, 

zoals het opstellen van een proces-verbaal (PV) of een toezichtrapport, 

worden geregistreerd als administratieve inspecties. Daarnaast heeft 

de LID de mogelijkheid om, zonder zelf ter plaatse te gaan, een verzoek 

te doen voor inzet van een bestuursrechtelijk traject bij RVO.nl, 

uiteraard binnen de met RVO.nl afgestemde kaders. Een dergelijke 

toepassing van bestuursrecht op afstand gebeurt op basis van de 

bevindingen van de politie, die wel ter plaatse is gegaan. Deze 

inspecties worden ook geregistreerd als administratieve inspectie.  

 

In 2017 heeft de LID 4.830 administratieve inspecties uitgevoerd, dit is 

15% minder dan in 2016. Hoe deze inspecties zijn verdeeld over de 

verschillende kerntaken is weergegeven in figuur 3. 

 

Om de afweging voor inzet van het bestuursrecht en de kwaliteit van de 

rapporten die daaruit voortvloeien te waarborgen, heeft de LID sinds 

2016 aangestuurd op een verminderde bestuursrechtelijke inzet op 

afstand. Dit doel is gerealiseerd: in 2017 zijn de inspecteurs van de LID 

in 45,9% van de gevallen ter plaatse gegaan, wat wederom een stijging 

is ten opzichte van 2016 (45,3%) .  
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3.3 Maatregelen 
Indien de LID een overtreding van de wettelijke regels voor 

dierenwelzijn constateert, kan de LID een toezichtsrapport of boete-

rapport opstellen ten behoeve van de inzet van bestuursrechtelijke 

handhaving door RVO.nl, de zogenoemde bestuursrechtelijke (BR) 

maatregelen. Naast de bestuursrechtelijke weg kan de LID een 

overtreding rapporteren aan het OM door middel van een proces- 

verbaal ten behoeve van een strafrechtelijke vervolging, de 

zogenoemde strafrechtelijke (SR) maatregel. 

 

Het totaal aantal genomen maatregelen (1.441, figuur 4) is toegenomen 

in vergelijking met 2016 (1.120 maatregelen) en is vergelijkbaar met 

2014 en 2015 (1.477 en 1.451 maatregelen). In 2017 zijn er 31% meer 

bestuursrechtelijke en 20% meer strafrechtelijke maatregelen genomen 

dan in 2016. De verwachte verschuiving naar meer inzet van 

strafrechtelijke maatregelen door het aannemen van eerstelijns 

meldingen is uitgebleven: in 2017 betrof 24% van de maatregelen een 

strafrechtelijke maatregel, terwijl dit 26% was in 2016.   

 

 

Figuur 4: aantal bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen 

genomen in 2017.

 

Ten aanzien van de inzet van bestuursrecht op afstand, zijn er in 2017 

400 rapporten op basis van enkel het proces-verbaal van bevindingen 

opgemaakt door de LID. Dit is 10% meer dan in 2016, toen er 364 

rapporten op deze wijze werden opgemaakt. Gezien het feit dat het 

totaal aantal maatregelen met 29% is gestegen in vergelijking met 2016, 

is de doelstelling om de inzet van bestuursrecht op afstand te 

verminderen  gehaald. Dit is namelijk gedaald van 33% van alle 

maatregelen in 2016 naar 28% van alle maatregelen in 2017.  
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3.4 Eerstelijns handhaving 

Doelstelling 

De verwachting was dat het aantal verzoeken vanuit de politie om zaken 

in de eerstelijn op te pakken in 2017 zou toenemen. Het doel van de LID 

was om waar mogelijk te voldoen aan deze verzoeken, waardoor het 

aantal eerstelijns inspecties verder zal stijgen.   

Dit hebben wij bereikt 

Er is in 2017 door de ketenpartners inderdaad in toenemende mate een 

beroep gedaan op de LID voor overname van eerstelijnszaken. De LID 

heeft kunnen voldoen aan deze verzoeken, waardoor het aantal 

eerstelijns inspecties ten opzichte van 2016 beduidend is toegenomen 

(van 223 inspecties ter plaatse in 2016 naar 290 inspecties ter plaatse 

in 2017).  

 

Het aantal strafrechtelijke maatregelen dat is genomen bij eerstelijns 

handhaving is gelijk gebleven (20 maatregelen), terwijl het aantal 

bestuursrechtelijke maatregelen met 50% is toegenomen ten opzichte 

van 2016 (van 16 naar 24 maatregelen, figuur 5). Hieruit blijkt wederom 

dat de verwachte verschuiving naar meer inzet van strafrechtelijke 

maatregelen door het aannemen van eerstelijns meldingen is 

uitgebleven. 

 

 

Figuur 5: aantal bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen 

genomen bij eerstelijns handhaving in 2015-2017. 
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3.5 Tweedelijns handhaving

Doelstelling 

Het werkaanbod op de kerntaak tweedelijns handhavingsfunctie is 

inherent aan het aantal zaken dat door de politie aan de LID wordt 

overgedragen. Door een veranderde inrichting van het domein 

dierenwelzijn bij de politie, was het voor de LID een uitdaging om een 

structureel werkaanbod goed te borgen. De verwachting voor 2017 was 

dat de LID minder dan 40% van het aantal inspecties ter plaatse zou 

besteden aan het oppakken op basis van haar tweedelijns 

handhavingsfunctie. 

Dit hebben wij bereikt 

De LID heeft in 2017 een duidelijke afname ervaren in het aantal 

tweedelijns inspecties dat zij uitvoert op verzoek van de politie. Slechts 

34% van haar inzet ter plaatse werd door de LID in 2017 verricht in de 

tweedelijn, terwijl dit in 2016 nog 54% was en in 2015 zelfs 67%. 

Verschillende gesprekken hebben hierover plaatsgevonden met de 

politie, waarbij de LID haar ondersteuning heeft geboden.  

 

Er zijn 1.412 inspecties ter plaatse verricht, waarbij 589 

bestuursrechtelijke maatregelen zijn genomen. Dit is een stijging van 

75% ten opzichte van 2016. Er zijn 31 strafrechtelijke maatregelen 

genomen, een daling van 39% ten opzichte van 2016 (figuur 6). 

 

 

Figuur 6: aantal bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen 

genomen bij tweedelijns handhaving in 2015-2017. 
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3.6 Routinecontroles  

Doelstelling 

De verwachting was dat de LID in 2017 een proportioneel deel van haar 

tijd zou inzetten op toezicht door middel van routinecontroles. Daarbij 

zoekt de LID naar een juiste balans met haar overige kerntaken.  

 

Dit hebben wij bereikt 

In 2017 heeft de LID routinecontroles uitgevoerd bij inrichtingen die 

bedrijfsmatig gezelschapsdieren opvangen of verhandelen, onder 

andere bij fokkers, pensions, tuincentra en dierenspeciaalzaken. De 

bedrijven die in 2017 zijn gecontroleerd betroffen voor 30% 

dierenspeciaalzaken, 23% pensions, 11% tuincentra en 15% fokkers.  

 

De routinecontroles hadden in 2017 in toenemende mate een 

handhavend karakter (onder andere bij de hercontroles), conform de 

interne werkafspraken. Waar de bedrijven in 2015 nog vooral gewezen 

werden op de nieuwe wet- en regelgeving en op hun 

verantwoordelijkheid om daaraan te voldoen door het verstrekken van 

een bevindingenbrief van de LID, zijn in 2016 en 2017 

bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen genomen. 

 

Ten opzichte van 2016 heeft de LID in 2017 30% meer routinecontroles 

uitgevoerd, waarbij twee keer zoveel maatregelen zijn genomen. Het 

betrof met name een stijging in de hoeveelheid bestuursrechtelijke 

maatregelen (van 21 naar 47 maatregelen). 

 

Figuur 7: aantal bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen 

genomen bij routinecontroles in 2016-2017. 

 

In 2017 heeft de LID geen inzet geleverd op controles ten aanzien van 

de positieflijst. De beoogde wijzigingen in de wet- en regelgeving 

rondom de positieflijst zijn niet ingevoerd en worden uitgesteld tot 2018. 

In 2018 zal de LID deelnemen aan besprekingen om de handhaving in 

te richten en zal het duidelijker worden welke taken zij onder haar 

verantwoordelijkheid zal nemen.  

ROUTINE 

CONTROLES 

……………………… 
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3.7 Ondersteuning en samenwerking 

Doelstelling 

De verwachting was dat door de veranderde inrichting van de 

handhaving dierenwelzijn binnen de politie, van een domeingerichte 

taakstelling naar een generieke taakstelling, er een grotere vraag voor 

ondersteuning zou komen vanuit de politie in 2017. Doelstelling was om 

25% van de inspecties in te zetten op deze kerntaak, waarbij de naar 

verwachting toenemende ondersteuningsbehoefte wordt afgebakend 

door duidelijke afspraken te maken over de rol en de mogelijkheden van 

de LID.  

Dit hebben wij bereikt 

Bij het ondersteunen van haar ketenpartners zet de LID geen 

bestuursrechtelijk traject in, omdat een dergelijke inspectie wordt 

vastgelegd als tweedelijns handhaving. In sommige situaties kan het 

wel voorkomen dat de LID een strafrechtelijke maatregel dient te 

nemen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een proces-verbaal van 

bevindingen. 

 

De LID heeft, tegen de verwachtingen in, het aantal 

ondersteuningsverzoeken in 2017 zien afnemen (23% van de inspecties 

ter plaatse in 2017 tegenover 27% in 2016). Hierbij zijn 42 

strafrechtelijke maatregelen genomen, een stijging van 20% ten 

opzichte van 2017. Bij het afbakenen van deze verzoeken heeft de LID 

het welzijn van de bij de casus betrokken dieren voorop gesteld.  

3.8 Eigen initiatief

Een inspectie die wordt ingezet op basis van een eigen waarneming dat 

de wettelijke regels op het gebied van dierenwelzijn worden overtreden, 

wordt door de LID weggeschreven als een inspectie op ‘eigen initiatief’. 

Ook inspecties die worden verricht naar aanleiding van een melding 

vanuit het eigen netwerk vallen onder deze soort inspecties. Daarnaast 

kan de LID op verzoek van RVO.nl een inspectie inzetten, de 

zogenaamde handhavingsverzoeken.  

Dit hebben wij bereikt 

In 2017 betrof 16% van het totale aantal inspecties ter plaatse een 

inspectie die werd ingezet naar aanleiding van een eigen waarneming 

van een aantasting van dierenwelzijn of van een tip uit het eigen netwerk 

(637 inspecties). Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2017. Naar 

aanleiding van deze inspecties zijn in totaal 135 maatregelen genomen, 

waarvan 92 bestuursrechtelijk en 43 strafrechtelijk. Het aantal 

bestuursrechtelijke maatregelen is daarmee met 80% toegenomen ten 

opzichte van 2016, terwijl het aantal strafrechtelijke maatregelen gelijk 

is gebleven.  

  

 ONDERSTEUNING 
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3.9 Dieren 

Diersoorten 

De vijf meest voorkomende diersoorten in de nieuw aangemaakte 

dossiers van 2017 vormen samen 84% van het totaal aantal 

aangemaakte dossiers in 2017. Dit betreft dezelfde top 5 als 

voorgaande jaren: honden, diverse soorten, katten, paarden en pony’s. 

Het relatief hoge percentage diverse soorten  in de tabel is het gevolg 

van de gerichte inzet op routinecontroles, bij onder andere 

dierenspeciaalzaken en tuincentra waar meerdere diersoorten worden 

gehouden. De categorie vogels (overig) betreft soorten die 

verhoudingsgewijs zo weinig voorkomen dat ze gebundeld worden 

weergegeven.  

 

Tabel 1: percentage dossiers per diersoort 

Diersoort %  Diersoort % 

Honden 40,9%  Geiten 0,6% 

Diverse soorten 17,9%  Runderen 0,5% 

Katten 11,8%  Uilen 0,5% 

Paarden 7,0%  Vogels (exotisch) 0,5% 

Pony’s 6,3%  Varkens 0,4% 

Vogels (overig) 3,3%  Vissen (gehouden) 0,4% 

Konijnen 3,0%  Vogels (wild) 0,3% 

Kippen 1,1%  Cavia’s 0,3% 

Ezels 0,9%  Schildpadden 0,3% 

Schapen 0,9%  Duiven (gehouden) 0,3% 

Papegaaien 0,7%  Slangen 0,3% 

* De vermelde diersoort is de soortwaar het dossier hoofdzakelijk betrekking op 

heeft, terwijl dit regelmatig meer dan één diersoort betreft. 

Diergroepen 

In figuur 8 is te zien dat het merendeel van de dossiers van de LID in 

2017 gezelschapsdieren betrof, wat aansluit op de afspraken binnen 

de keten. 

 

Figuur 8: percentage dossiers per diergroep  

DIEREN 
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dan 

 
42 

verschillende 
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In bewaring genomen dieren  

Het aantal LID-dossiers waarin RVO.nl dieren bestuursrechtelijk in 

bewaring heeft moeten nemen, is de afgelopen jaren afgenomen. In 

2015 waren ditnog 205 dossiers, in 2016 betrof het 103 dossiers en in 

2017 nog slechts 57 dossiers. Dit is een afname van 45%.  

Tabel 2: aantal in bewaring genomen dieren in 2017 

Diersoort Aantal  Diersoort Aantal 

Duiven 446  Parkieten  2 

Honden 81  Runderen 2 

Katten 69  Schildpadden 2 

Kippen 27  Wilde vogels 2 

Schapen 13  Konijnen 1 

Paarden & Pony’s 9  Muizen 1 

Vinken 5  Ganzen 1 

Cavia’s 3    

 

Het aantal dieren dat gemiddeld betrokken is bij een inbewaringname 

stijgt over de jaren. In 2017 werden er gemiddeld genomen 12 dieren in 

bewaring genomen binnen één dossier, terwijl dit in 2016 7 dieren waren 

en in 2015 5 dieren. In 2017 werd dit aantal sterk beïnvloed door de 

inbewaringname van 358 duiven in één dossier. 

 

Van 2015 tot heden zijn het met name honden, katten en vogels die 

door de LID (al dan niet tijdelijk) bij hun eigenaar worden weggehaald. 

In 2017 behoorde 90% van de in bewaring genomen dieren tot één van 

deze soorten. 

 

Aantal in beslag genomen dieren 

De LID heeft in 2017 minder dieren strafrechtelijk in beslag genomen 

dan in 2016. In totaal zijn er 125 dieren strafrechtelijk in beslag genomen 

in 13 afzonderlijke dossiers, terwijl dit in 2016 nog 182 dieren in 11 

afzonderlijke dossiers betrof. 

 

Opvallend is dat, net als in 2016, dieren die in beslag zijn genomen 

voornamelijk vogels zijn die voor de liefhebberij worden gehouden. 

Gezien het feit dat deze vogelsoorten ook geregeld illegaal gevangen 

worden uit het wild en dat dit primair het taakgebied is van de NVWA 

heeft de LID zich er ook in 2017 voor ingezet om de werkafspraken 

aangaande deze diersoorten op te volgen en daar waar wenselijk  

samenwerking op te zoeken. 

Tabel 3: aantal in beslag genomen dieren in 2017 

Diersoort Aantal  Diersoort Aantal 

Vogels 86  Honden  13 

Pony’s 16  Katten 10 
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4. INSPECTIEWERK ONDER DE AANDACHT 

Dierenwelzijn leeft volop bij het publiek. De LID heeft in 2017 wederom veel media-aandacht gekregen 

voor haar werk. Door middel van spotjes op radio en TV en live-verslagen op twitter, de website van de 

DB, facebook en interviews (voor radio, TV en nieuwsbladen) probeerden de DB en de LID het publiek te 

betrekken bij het inspectiewerk en de problematiek rondom dierenwelzijn in Nederland. Daarnaast stond 

het handhavingswerk voor het vierde achtereenvolgende jaar centraal in de campagne van de DB.  

 

De woordvoering over LID-zaken is in 2017 conform de vigerende richtlijnen ter hand genomen door een 

woordvoerder/persvoorlichter van de DB.  

 

Vier katten uit konijnenhokken gered 

26 januari 2017 

 

Op vrijdag 20 januari zijn door de Landelijke 

Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in de 

Friese gemeente Opsterland vier katten in 

bewaring genomen. De dieren werden in 

konijnenhokken gehouden. De hokken waren 

smerig, de vacht van de katten werd niet goed 

verzorgd en een van de katten had ernstig 

ontstoken voetzolen, tot bloedens toe. 

 

De dag voor de inbewaringname was de LID 

samen met de politie gaan controleren na 

berichten over katten die permanent in 

konijnenhokken zouden zitten. Dit bleek bij 

aankomst inderdaad het geval. Op het eerste oog 

waren de dieren wel in goede conditie, maar de 

huisvesting was totaal ongeschikt voor katten. 

Verder waren de kattenbakken vuil en bleek een 

kat ernstig ontstoken achterpoten te hebben. 

Daarop is het de eigenaren duidelijk gemaakt dat 

ze binnen 24 uur een dierenarts moesten 

inschakelen en dat de hokken moesten worden 

aangepast (o.a. meer ruimte, schone 

kattenbakken en bescherming tegen 

weersomstandigheden). 

 

 

Geen verbetering 

De volgende dag bleek dat er geen afspraak was 

gemaakt met een dierenarts en de hokken 

onveranderd waren. In overleg met RVO.nl 

hebben ze toen nog een termijn van één uur 

gekregen om alsnog actie te ondernemen, maar 

ook toen kwam het niet veel verder dan 

toezeggingen. Hierop kreeg de LID-inspecteur 

opdracht van RVO.nl om de katten in bewaring te 

nemen en naar de dierenarts te brengen. Daar is 

de kat met ontstoken poten onder verdoving 

behandeld. De dierenarts gaf aan deze 

aandoening nog niet eerder bij een kat te hebben 

gezien. Waarschijnlijk komt het door te lang zitten 

op een harde en vuile ondergrond. De dieren zijn 

daarna overgebracht naar een opvangadres waar 

ze de nodige zorg krijgen. 

 

Woede en emotie bij eigenaren 

Onze inspecteur was tijdens het meenemen van 

de katten blij met de assistentie van de politie. Die 

was nodig om de eigenaren in bedwang te houden 

en later nazorg te verlenen. Ze waren erg boos en 

geëmotioneerd over de situatie. Als verklaring 

voor het houden van de katten in konijnenhokken 

gaven ze aan dat ze niet in huis konden omdat ze 

anders alles onder plasten. De katten bleken (nog) 

niet 'geholpen'.
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Pony’s kwijnden weg in zwaar vervuilde stallen 

5 juli 2017 

 

"De mest lag op sommige plekken wel tot een 

meter hoog", vertelt een van onze Inspecteurs 

over een zaak in gemeente Opsterland waar ze op 

19 juni bij betrokken was. Het ging om twee pony's 

die, los van elkaar in twee tot stallen verbouwde 

garages werden gevonden. Hoewel de dieren 

voldoende eten en drinken tot hun beschikking 

hadden, was er sprake van een ernstige 

achterstand in de verzorging van hoeven en vacht 

en waren de stallen zwaar vervuild. Uiteindelijk 

moest een van de pony's, die moeder en dochter 

bleken te zijn, worden geëuthanaseerd. De andere 

pony kon gelukkig worden gered en is 

ondergebracht bij een opvangadres. 

 

 

 

Na een melding via het Landelijk Meldpunt 144 zijn 

agenten van de Politie Noord-Nederland, onze 

inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (LID) en een dierenarts op het 

adres gaan kijken. Daar troffen ze de hierboven 

beschreven situatie aan. Door omstandigheden in 

de privésfeer van de oudere eigenaar was de 

verzorging van de dieren steeds verder 

achteropgeraakt. Dat terwijl hij vroeger met de 

raspony's keuringen liep. Treurige gevolg van de 

ontstane situatie was dat de dierenarts vaststelde 

dat de dieren dringend medische zorg nodig 

hadden, hun hoeven bekapt moesten worden en 

zeker niet langer in de stallen konden verblijven. 

Helaas ontbrak het de eigenaar aan 

mogelijkheden om zelf de nodige maatregelen te 

nemen. Na goed overleg heeft deze besloten om 

afstand te doen van de dieren. Er wordt wel 

proces-verbaal tegen hem opgemaakt. 

 

 

 

Naar opvangadres 

Dankzij hulp van de gemeente, de LID en de 

Dierenbescherming konden de pony's, na een 

nacht samen in de wei naar een gespecialiseerde 

kliniek worden gebracht voor verder onderzoek. 

Helaas bleek daar dat een van de pony's, de 

dochter, zo'n ernstige vergroeiing aan het 

hoefbeen had dat deze nooit meer pijnvrij zou 

kunnen lopen en heeft de dierenarts besloten dat 

het beter was deze uit haar lijden te verlossen. De 

andere pony kon, nadat ze afscheid had genomen 

van haar dochter, worden ondergebracht bij een 

opvangadres. Daar kan ze samen met andere 

pony's en paarden opknappen. 

 

Update 

Inmiddels kunnen we vertellen dat het goed gaat 

met de pony bij het opvangadres. Haar hoeven zijn 

bekapt, ze wordt behandeld tegen mok en haar 

vacht is weer helemaal schoon en ze is dikke 

vriendjes met een merrie die ze overal volgt. 

 

 

Quote inspecteur: "Het was erg ontroerend om te zien hoe de pony afscheid nam van haar dochter nadat 

deze was ingeslapen, dan hou je het als inspecteur ook niet droog. Gelukkig werd ze bij het opvangadres 

meteen door de andere dieren welkom geheten".  
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Verwaarloosde en dode dieren bij hobbyboer 

18 juli 2017 

 

Bij een gezamenlijke actie van de Landelijke 

Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de 

politie eenheid Amsterdam zijn op dinsdag 11 juli 

een veertigtal sterk verwaarloosde en zelfs een 

aantal reeds overleden dieren gevonden bij een 

hobbyboer in de gemeente Amsterdam. Het ging 

om schapen, kippen en ganzen. De eigenaar van 

de dieren is door de politie aangehouden. De 

dieren zijn weggehaald en overgebracht naar een 

opvangadres. 

 

De aangetroffen schapen waren sterk vermagerd. 

Dit was echter niet direct te zien, omdat ze ook niet 

geschoren waren. Met het warme weer van de 

afgelopen periode is dat een ware kwelling voor de 

dieren. Een van de schapen was bovendien mank.  

 

 

 

 

 

 

Ook de kippen waren erg mager en hadden 

kalktenen: zonder behandeling sterven de tenen 

hierdoor af. Een gans liep met een gebroken poot 

die al helemaal verkeerd vergroeid was. Vanwege 

de conditie van de dieren is er een dierenarts 

bijgehaald en die bevestigde de verwaarlozing.  

 

 

 

Eigenaar aangehouden 

De eigenaar van de dieren was agressief en 

bedreigde onze inspecteur met een hamer. De 

politie heeft de man aangehouden voor het 

overtreden van de Wet dieren en bedreiging. Hij is 

overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. 

Na overleg met de overheidsdienst RVO kreeg 

onze inspecteur opdracht om alle dieren in 

bewaring te nemen en over te laten brengen naar 

een opvangadres voor goede zorg. 

 

Quote inspecteur: “Toen ik de dieren in het vervallen schuurtje zag, dacht ik: het is maar goed dat wij hier 

een onderzoek uitvoeren. De dieren hebben het slecht en maken op mij een zieke en verwaarloosde 

indruk”. 
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Ernstig zieke schildpad gered  

17 augustus 2017  

 

Op dinsdag 15 augustus heeft een inspecteur van 

de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 

(LID) in Hilversum een ernstig zieke 

moerasschildpad weggehaald bij de eigenaar. Het 

dier zat in een veel te klein bakje water en had last 

van een ver gevorderde vorm van schildrot. Het 

dier is na een bezoek aan een dierenarts 

overgebracht naar een opvangadres voor verdere 

verzorging. 

 

De zaak is aan het rollen gekomen na een melding 

bij het landelijk meldpunt 144 over een schildpad 

in een kratje water. Een politieagent met 

taakaccent dierenwelzijn volgde de melding op en 

trof de schildpad inderdaad in een kratje vies water 

op een dakterras. Er is vervolgens in samenspraak 

met de LID een traject opgestart dat tot 

verbetering moest leiden. Bij hercontrole door 

onze inspecteur bleek de schildpad te zijn 

verplaatst naar een klein bakje water. De 

schildpad kon zich alleen maar omdraaien door 

zijn kop in te trekken en had nergens een plek om 

droog te zitten. De lamp voor licht en warmte bleek 

niet aangesloten. Ook de gezondheidstoestand 

van de schildpad was naar inschatting van de 

inspecteur slecht. De situatie was zo ernstig dat hij 

meteen tot actie is overgegaan. 

 

 

 

Onze inspecteur: "Ik had echt te doen met de 

schildpad. Hopelijk gaat ze het halen". 

 

 

 

Schildrot 

Er is contact opgenomen met de overheidsdienst 

RVO en die gaf op basis van de bevindingen van 

onze inspecteur opdracht om de schildpad door 

een dierenarts te laten onderzoeken. De arts 

stelde ernstige schildrot vast. Bij schildrot wordt 

het schild aangetast door schimmels of een 

bacterie. Het schild verkleurt en brokkelt af en gaat 

stinken. Dit kan zo ernstig zijn dat het dier er aan 

dood gaat. De dierenarts heeft het dier, dat een 

vrouwtje bleek te zijn, een eerste behandeling 

gegeven door algen en loszittende delen te 

verwijderen. Helaas ging de noodzakelijke 

behandeling niet zonder pijn voor het dier, het 

probeerde te bijten, spartelde met haar poten en 

blies ook. 

 

 

 

Intensieve behandeling 

De verdere behandeling is een intensief proces. 

Uit gesprekken met de eigenaar bleek dat deze 

duidelijk onvoldoende kennis over de verzorging 

van schildpadden had, er is daarom besloten het 

dier in bewaring te nemen en over te brengen naar 

een opvangadres waar de juiste zorg gegeven kan 

worden.  

 

Verzorging schildpadden 

Helaas komen onze inspecteurs wel vaker 

situaties tegen waarin blijkt dat mensen de 

verzorging van schildpadden onderschatten. 

Informatie over het houden en verzorgen van 

roodwang-, geelwang- en geelbuikschildpadden 

lees je op de website van het LICG. 
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23 honden weggehaald bij vermeende hondenhandelaar 

11 september 2017 

 

Op woensdag 6 september zijn door inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 

(LID) en agenten van de politie Oost-Brabant 23 honden, waaronder pups, in bewaring genomen. De 

dieren zaten op adressen van een vermeende hondenhandelaar in de gemeenten Heusden en Landerd. 

De slechte huisvesting en verzorging waren aanleiding voor het direct weghalen van de dieren. 

 

Administratie niet in orde 

LID en politie kwamen de zaak op het spoor tijdens 

een controle van het woonhuis van de vermeende 

handelaar in de gemeente Heusden na meldingen 

bij het landelijk meldpunt 144 en de wijkagent. Het 

was ook al niet de eerste keer dat de LID hier in 

actie moest komen. Bij de woning bleken 2 

volwassen honden en 5 pups te zitten. De dieren 

zaten in niet al te schone, oude paardenboxen en 

hadden last van vlooien. Er is ook administratie 

gevonden die duidt op handel in honden waarbij er 

aanwijzingen zijn dat dit niet volgens de regels 

gebeurt. De administratie is in beslag genomen 

voor verder onderzoek.  

 

Vlooien en luizen 

In twee donkere schuren in Landerd, in gebruik bij 

dezelfde persoon, bleken in totaal 33 honden te 

zitten. De verblijven waren donker, vuil, nat en in 

sommige gevallen te klein. De dieren, waaronder 

meer pups, zijn door een dierenarts onderzocht en 

bleken onder de vlooien en luizen te zitten. Op 

basis van deze bevindingen gaf RVO, de 

overheidsinstelling die onder andere toeziet op het 

naleven van de wet dieren, opdracht om 23 

honden meteen in bewaring te nemen. Deze 

honden zijn overgebracht naar een opvangadres 

waar ze de nodige zorg krijgen. 

 

 

 

Onze inspecteur over de zaak: 

"Hoe kan je zo je dieren houden? Deze honden en 

pups beginnen al met een achterstand door 

onkunde van een mens. Jezelf verrijken zonder 

naar de intrinsieke waarde van het dier te 

kijken...in en in triest!" 

 

Maatregelen, kosten en verantwoording 

Voor zowel de honden bij het woonhuis als de 

overgebleven 10 honden in de schuren krijgt de 

eigenaar meerdere bestuursrechtelijke 

maatregelen opgelegd om ervoor te zorgen dat het 

welzijn van de dieren verbeterd wordt. De 

inspecteurs van de LID controleren of de eigenaar 

deze maatregelen ook nakomt. Verder komen de 

kosten die gemaakt worden voor de verzorging en 

opvang van de 23 meegenomen honden voor 

rekening van de eigenaar en hij zal zich na 

afronding van het onderzoek voor de rechter 

moeten verantwoorden. 
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5. ONZE INSPECTEURS ACTIEF OP TWITTER 

 

Vervuilde kattenbak waar 
dwangsom op stond die wordt 

verbeurd. 

Spoed bestuursdwang. Helaas 
moeten ogen worden 

verwijderd.

Hond in zeer slechte 
voedingsconditie in bewaring 

genomen. 

Gebitssanering noodzakelijk. De 
hond was mager door een 
rottend gebit en tandsteen. 

Bestuursdwang voor hond met 
ernstige huidproblemen. 

Ernstige vergroeide hoefjes 
shetlander. Dierenarts laten 
beoordelen dan handhaven. 

Bestuursdwang/strafrecht 
ingezet voor dit magere paard.

Zoek de verschillen.. zelfde 
hond voor...

...en na bestuursrecht.
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Uitgemergelde hond gered. 
Bodyscore 1/9. 

Controle huisvesting kippen, 
eigenaar gaat verbouwen!

Kwartels en konijnen in 
vervuilde te kleine hokken. 

Kerkuil in een 
papegaaienkooi.. Wordt 

bestuursdwang toegepast 
zodat dit dier minimaal 17 m2 

tot zijn beschikking krijgt!

In deze woning moeten 
ergens 4 honden zitten en 1 

kat. Al wel een dode fret 
gevonden. Waar moet ik 

beginnen?

2 kippen in een ‘hok’ van 
70x40 cm zonder zitstokken, 
eten en water. Niemand weet 

van wie ze zijn. Gaan hulp 
krijgen!

Met 2 katten naar dierenarts. 
1 euthanasie, 1 door naar 

specialist. Onthouden nodige 
medische verzorging. 

In deze zwaar vervuilde 
woning in Rotterdam moest 
een bejaarde man met zijn 3 
katten weg kwijnen. Man ligt 
nu in het ziekenhuis en voor 

katten wordt gezorgd.

Vieze ammoniaklucht uit open 
paardenstal. Geen wonder.  
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6. DE ORGANISATIE 

6.1 Personeel  
In 2017 was Femke-Fleur Lamkamp de bestuurder 

van de LID (eveneens algemeen directeur DB). In 

2018 zal zij opgevolgd worden door interim 

bestuurder Hans Bakker. De Raad van Toezicht 

van de LID is dezelfde als de Raad van Toezicht 

van de DB. De leden van de Raad van Toezicht 

waren in 2017: Peter Kasteleyn (vz), Dinand 

Ekkel, Gea Keijsers, Erna Pieters, Taco de Groot 

en Lex Vriesendorp.  

6.1.1 Directie en staf 

Miranda Maas-Hermans geeft als hoofd dagelijks 

leiding aan de organisatie en heeft de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 

taken. De publieke kant van de bedrijfsvoering is 

eveneens gemandateerd aan het hoofd LID. 

Tezamen met de beleidsmedewerker (1 fte), de 

jurist (1 fte) en een managementassistent (1 fte) 

vormden zij in 2017 het onderdeel ‘directie en staf’. 

Tabel 4: formatie LID in 2017 (FTE) 

Directie en staf   

Hoofd 1,00  

Beleidsmedewerker 1,00  

Jurist 1,00  

Managementassistent 1,00  

Subtotaal 4,00  

   

Inspectie   

Districtsinspecteurs  16,70  

Binneninspecteurs  2,00  

Ondersteuning BI  1,50  

Subtotaal 20,20  
   
Vertrouwensloket   
Loketmedewerkers  3,00  

Vrijwilligers  p.m.  
Subtotaal 3,00  

 

Totaal 
27,20 

 

6.1.2 Inspectie 

Districtsinspecteurs 

De 17 districtsinspecteurs (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 J&V zijn toegekend én van 

hun toezichthoudende bevoegdheden die zijn toegekend door het ministerie van LNV.  

Binneninspectie 

Op de binneninspectie (BI) werkten in 2017 2 binneninspecteurs, die buitengewoon opsporingsambtenaar 

(boa) en toezichthouder zijn. BI’s hebben de volgende drie hoofdtaken: kwaliteitsbewaking, backoffice en 

administratie. Naast de BI’s werkten er in 2017 2 administratief ondersteuners op de binneninspectie, 

waarvan er 1 ook toezichthouder is.  

6.1.3 Vertrouwensloket 

Loketmedewerkers 

In 2017 is het Vertrouwensloket van de Dierenbescherming overgegaan naar de LID. De medewerkers 

van het Vertrouwensloket hebben telefonisch contact met melders en betrokken instanties. Na het 

veredelen van deze meldingen van licht verstoord dierenwelzijn maken zij de afweging of het een 

hulpvraag (bedoeld voor preventiemedewerkers van de Dierenbescherming) of een melding bedoeld voor 

de betreffende districtsinspecteur is. 

 

Vrijwilligers 

In 2017 is een pilot gestart met vrijwillige medewerkers buitendienst. Deze kunnen vooronderzoek ter 

plaatse uitvoeren n.a.v. een melding van licht verstoord dierenwelzijn. Zij koppelen hun bevindingen terug 

aan de districtsinspecteur. 
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6.2 Overige personeelszaken 

6.2.1 Competentieontwikkeling en borging 

De LID kent al jaren een redelijk stabiele bezetting van mensen, waardoor kennis en kunde gewaarborgd 

blijven binnen de dienst. De inspecteurs van de LID beschikken allemaal over vergelijkbare 

basisvaardigheden, maar met verschillende disciplines, specialisaties en vooropleiding.  

 

In 2017 heeft de LID geïnvesteerd in het onderhouden en verder ontwikkelen van deze kennis en kunde 

door onder andere deelname aan kennis specifieke cursussen, intern verzorgde kennisdagen en 

specifieke opleidingsdagen. Daarnaast hebben de inspecteurs een permante her- en bijscholing boa 

cursus gevolgd. 

6.2.2 Verzuim 

In 2016 lag het ziekteverzuim bij de LID op 4%. In 2017 is dit zeer lage ziekteverzuim nog verder gedaald 

naar 3,1%. De LID heeft in 2017 de balans tussen werkdruk en werklast kunnen borgen door het efficiënt 

inzetten van haar medewerkers.  

 

In 2017 heeft de LID opnieuw aandacht geschonken aan de mentale gezondheid van haar medewerkers. 

Bijna elke medewerker heeft deelgenomen aan het Mental Check-up preventieprogramma (MCU). Een 

individueel gesprek heeft plaatsgevonden met een externe psycholoog om zo psychische klachten 

vroegtijdig te signaleren, en overbelasting en burn-out te voorkomen. 

6.2.3 Intimidatie en agressie 

Bij de uitvoering van hun werk kunnen de inspecteurs geconfronteerd worden met intimidatie en agressie. 

De LID registreert zowel fysieke als verbale agressie tegen medewerkers. De LID heeft dan ook extra 

aandacht voor veilig werken. Als werkgever is zij faciliterend en ze stelt binnen het redelijke beschermende 

kleding en veiligheidsmiddelen ter beschikking. Ze 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 2017 zijn er 4  formulieren agressie en/of bedreigingen tegen DI’s geregistreerd. Dit is een afname van 

60% ten opzicht van 2016 (10 formulieren). De LID stimuleert dat de agressie-formulieren worden ingevuld. 

Bij iedere bedreiging of vorm van agressie is verder het beleid 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.   

6.2.4 Klachten 

De klachtenafhandeling over LID-zaken is in 2017 ter hand genomen door de klachtencoördinator van de 

DB. Via een formulier op de website van de DB kunnen betrokkenen bij LID-zaken hun klacht kenbaar 

maken. De klachtencoördinator stemt de klacht en de inhoudelijke reactie af met de LID. 

 

De LID heeft in 2017 6 klachten gekregen. Vier van deze klachten waren gericht op het handelen van de 

inspecteur als toezichthouder. De andere twee klachten hadden betrekking op de LID in zijn algemeen. 

Het aantal klachten is hiermee sterk gedaald ten opzichte van 2016 (13 klachten). 
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7. FINANCIËN 

Het bestuur van de LID heeft samen met de Raad van Toezicht in december 2016 de begroting van 

2017 vastgesteld. Per 31 december 2017 is de balans opgemaakt over het boekjaar 2017. 

7.1 Financiering  
Met het ministerie van EZ zijn afspraken gemaakt over de toekenning van subsidies voor een 

totaalbedrag van € 1.600.000 . De LID heeft ook in 2017 deze bijdrage van het ministerie van EZ 

ontvangen. In de begroting van 2017 zijn de giften en nalatenschappen die voor de LID bestemd zijn, 

afzonderlijk weergegeven. De LID bouwt geen eigen vermogen op, de activiteiten zijn structureel 

verliesgevend. In het geval dat de lasten hoger zijn dan de baten, dan zal de DB het verlies 

compenseren middels een gift. Het jaarlijkse exploitatie resultaat is hierdoor nihil.  

7.2 Begroting  
 Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 
 

Realisatie 

2016 

 

   EUR  EUR  EUR  

       

Baten       

Subsidie ministerie van EZ 1.600.000  1.600.000  1.600.000  

Bijdrage Dierenbescherming 527.391  687.193  435.238  

Baten uit eigen fondsenwerving 193.932  35.000  77.483  

Diverse 7.467    93.923  

       

Totaal baten 2.328.790  2.322.193  2.206.644  

       

Lasten       

Personeelskosten 1.786.912  1.792.271  1.661.082  

Algemene kosten 541.878  529.922  545.562  

       

Totaal lasten 2.328.790  2.322.193  2.206.644  

       

       

Exploitatie resultaat nihil  nihil  nihil  

       

7.3 Verschillen begroting versus realisatie 
De verschillen tussen de begroting en de realisatie kunnen als volgt worden verklaard. De baten uit 

eigen fondsenwerving zijn hoger dan begroot door nieuwe nalatenschappen ten behoeve van de LID. De 

diverse baten zijn fors lager in 2017 ten opzichte van 2016, door de detachering van de dierenpolitie in 

2016. De personeelskosten zijn in 2017 hoger begroot, dit komt door de onderbrenging van het 

Vertrouwensloket bij de LID. De algemene kosten zijn op hetzelfde niveau gebleven als in 2016. 

Wederom is er een bijdrage geleverd aan de landelijke campagne die door de DB is gevoerd, deze 

campagne stond in het teken van de LID. De verklaarde verschillen van bovengenoemde posten zijn de 

directe aanleiding voor het verschil in de bijdrage van de Dierenbescherming. Dat komt omdat de 

Dierenbescherming en de LID de afspraak hebben dat de Dierenbescherming het exploitatietekort 

aanvult tot het resultaat nihil is. 
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7.4 Balans 
 31 december  

2017 

 31 december  

2016 

 

   EUR  EUR  

     

Activa     

Materiële vaste activa 3.682  7.363  

Vorderingen 387.876  369.342  

Liquide middelen 451.298  168.802  

     

Totaal activa 842.856  545.507  

     

Passiva     

Voorzieningen 26.327  19.295  

Kortlopende schulden 816.529  526.212  

     

Totaal passiva 842.856  545.507  
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8. VOORUITBLIK OP 2018  

In 2018 verwacht de LID een (structuur)wijziging in het handhavingsveld op dierenwelzijn. In 2017 is de 

stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing na vijf jaar opnieuw doorgemeten 

en in september gepubliceerd. In het rapport worden handvatten geboden voor herijking van deze aanpak, 

die in opdracht van de ministeries van J&V en LNV uitdrukkelijk zijn betrokken bij het in 2017 ingezette 

traject om toekomstscenario’s te ontwikkelen. In 2018 streven de ketenpartners naar de totstandkoming 

van een nieuw handhavingsconvenant. 

 

De LID blijft in 2018 voor de uitdagende opgave staan om, binnen de hoge mate van dynamiek in het 

handhavingsveld, te waarborgen dat het welzijn van het individuele dier wordt beschermd en verbeterd.  

 

Dit doel wordt bereikt door onder andere het verbeteren van de handhavingsketen, het ontlokken van 

jurisprudentie, het opsporen en uitoefenen van controle en het houden van toezicht op de juiste naleving 

van de wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. 
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BIJLAGE I – AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST 

 

Afkortingen 
 

LID Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

DB Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

J&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 

LE Landelijke Eenheid van de politie 

OM Openbaar Ministerie 

RVO.nl Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

PV Proces-Verbaal 

BR Bestuursrechtelijk 

SR Strafrechtelijk 

EZ Ministerie van Economische Zaken 

Begrippen 
 

Intrinsieke waarde  
Zoals omschreven in artikel 1.3 van de Wet dieren: ”de eigen waarde van 
dieren, zijnde wezens met gevoel”.  

Opsporing 

Zoals omschreven in Artikel 132a van het Wetboek van Strafvordering: 
“onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van de officier van 
justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen”, waarbij de 
LID nadrukkelijk de Aanwijzingen van het openbaar ministerie in acht neemt.  

Toezicht 

het verzamelen van informatie over de naleving van wettelijke voorschriften, 
zo nodig met behulp van wettelijk toegekende bevoegdheden, en het 
beoordelen van die informatie, alsmede het informeel trachten de overtreder 
tot naleving te bewegen. 

Landbouwhuisdieren 
Zoals omschreven in Artikel 2.3 van de Wet dieren: “dieren met het oog op de 
productie van dierlijke producten”.  

Gezelschapsdieren 

Zoals omschreven in artikel 1.1 van het Besluit houders van dieren: “zoogdier, 
vogel, vis, reptiel of amfibie, kennelijk bestemd om te houden voor liefhebberij 
of gezelschap, met uitzondering van een dier dat behoort tot een in bijlage II 
bij dit besluit opgenomen diersoort of diercategorie, niet zijnde konijn, bruine 
rat, tamme muis, cavia, goudhamster en gerbil”. 

Beschermde dieren Diersoorten die beschermd worden krachtens de Wet natuurbescherming. 

Convenant 
Convenant samenwerking dierenhandhaving van 24 oktober 2011, 
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 20388 van 14 november 2011. 

Dierenpolitie 
Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed, 
werkzaam bij de politie. 

Meldpunt 144 
landelijke meldnummer bij politie, 144 Red een dier, waar burgers hun 
meldingen over dieren in nood kunnen doen. 

Melding 
Melding die naast identificeerbare gegevens van de melder ook feitelijke en 
concrete informatie betreffende dierenleed alsmede verifieerbare en 
traceerbare gegevens over locatie en/of beklaagde en het dier bevat. 
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Eerstelijns 
handhaving 

Het in behandeling nemen van een melding aangaande gezelschapsdieren 
en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren die een indicatie bevatten van 
een overtredingssituatie. Deze meldingen kunnen via 144, de NVWA en de 
politie bij de LID terecht komen. Bij eerstelijns handhaving maakt de LID ter 
plaatse de afweging of in opdracht van RVO.nl. een bestuursrechtelijk traject 
gestart wordt en/of een strafrechtelijk traject geïnitieerd wordt, waarbij de LID 
rapporteert aan het Functioneel Parket (OM). 

Tweedelijns 
handhaving 

Het overnemen van meldingen waarvan uit het onderzoek van de politie is 
gebleken dat de expertise van de LID bij een melding gewenst is en/of de 
zaak in aanmerking komt voor bestuursrecht. 

Ondersteuning 

Primaire ondersteuning: de politie fysiek en telefonisch ondersteunen en 
samenwerking op het gebied van juridische en diergerichte kennis en kunde.  

Secundaire ondersteuning: de politie voorzien van gegevens en het leveren 
van bijdragen aan opleidingen, het ontwikkelen van lesmateriaal en het 
bijwonen van operationele, tactische en strategische overleggen. Verder 
vervult de LID, conform werkafspraken, een achtervangfunctie voor de 
NVWA. 

Eigen initiatief 

Een inspectie die wordt ingezet op basis van een eigen waarneming of 
melding vanuit het eigen netwerk dat de wettelijke regels op het gebied van 
dierenwelzijn worden overtreden. Daarnaast kan de LID op verzoek van 
RVO.nl een inspectie inzetten, de zogenaamde handhavingsverzoeken. 

Routinecontrole 

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 LNV zijn 
toegekend. 

Bevindingenbrief 
Een brief naar aanleiding van een routinecontrole waarin de afwijkingen staan 
opgesomd die op grond van het Besluit houders van dieren zijn 
geconstateerd.  

Inspectie ter plaatse 
Bij een inspectie ter plaatse gaat de inspecteur van de LID zelf naar de locatie 
om bevindingen te doen. 

Administratieve 
inspectie 

De administratieve handelingen (inclusief onderzoekshandelingen) die volgen 
uit een inspectie ter plaatse (bijvoorbeeld het opstellen van een PV of een 
toezichtrapport) of wanneer bestuursrecht op afstand wordt toegepast. 

Bestuursrecht op 
afstand 

De LID doet op basis van de bevindingen van de politie (die ter plaatse is 
geweest) een verzoek voor inzet van een bestuursrechtelijk traject bij RVO.nl. 
(de LID is zelf niet ter plaatse geweest). 

Bestuursrechtelijke 
maatregel 

Indien de LID een overtreding van de wettelijke regels voor dierenwelzijn 
constateert, kan de LID een bevindingenbrief of toezichtsrapport en/of een 
boete-rapport opstellen ten behoeve van de inzet van bestuursrechtelijke 
handhaving door RVO.nl. Deze handelingen zijn gericht op het bevorderen 
van de naleving van wet- en regelgeving en het herstellen en/of beëindigen 
van een overtreding.  

Bestuursrechtelijke 
handhaving 

Het door bestuursorganen optreden tegen het overtreden van wettelijke 
regels met betrekking tot het houden van en de omgang met dieren door het 
inzetten van herstelsancties zoals een Last onder bestuursdwang, Last onder 
Dwangsom of een Bestuurlijke boete.  

Inbewaringname 
Het onder zich nemen of houden van dieren op basis van bestuursrechtelijke 
handhaving. 

Strafrechtelijke 
maatregel 

De LID rapporteert een overtreding aan het OM door middel van een proces- 
verbaal ten behoeve van een strafrechtelijke vervolging. 

Strafrechtelijke 
handhaving 

Het door (buitengewoon) opsporingsambtenaren opsporen en door het OM 
vervolgen van overtreders van de wettelijke regels met betrekking tot (het 
houden van) dieren en dierenwelzijn. 
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Inbeslagname 
Het onder zich nemen of houden van dieren op basis van de strafrechtelijke 
handhaving. 

Positieflijst 

Positieflijst zoogdieren (‘huisdierenlijst’): lijst van diersoorten die gehouden 
kunnen worden zonder specifieke houderijvoorschriften; diersoorten die 
gehouden kunnen worden onder specifieke houderijvoorschriften; en 
diersoorten die niet als huisdier gehouden kunnen worden. 

Noodhulp 
Hulp aan een dier waarbij terstond inzetten van hulp noodzakelijk is om 
voortduring van mishandeling zoals bedoeld in artikel 2.1 Wet dieren (ernstig 
lijden) of overlijden te voorkomen. 

Dierenmishandeling 

Zoals beschreven in Artikel 2.1 van de Wet Dieren: “zonder redelijk doel of 
met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, 
bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn 
van het dier te benadelen’. 

Dierenverwaarlozing 
Zoals beschreven in Artikel 2.2 van de Wet Dieren: “aan dieren de nodige 
verzorging onthouden”.  
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BIJLAGE II – WERKZAAMHEDEN  

1. Eerste- en tweedelijns handhavingsfunctie  

De LID vervult met name een tweedelijns handhavingsfunctie. De politie vervult de eerstelijns 

handhavingsfunctie. Dit betekent dat de politie binnengekomen meldingen aangaande gezelschapsdieren 

en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, die 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 in aanmerking komt 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.nl een bestuursrechtelijk traject starten. In beperkte mate en binnen de met RVO.nl 

afgestemde kaders, zal de LID zonder ter plaatse te komen contact opnemen met RVO.nl met het verzoek 

een bestuursrechtelijk traject in te zetten.  

 

Zowel de NVWA als de politie kan de LID vragen om in de eerste lijn op te treden, ook worden er meldingen 

direct van Meldpunt 144 doorgezet naar de LID. In deze gevallen zal de LID ter plaatse de afweging maken 

of in opdracht van RVO.nl een bestuursrechtelijk traject gestart wordt en/of een strafrechtelijk traject 

geïnitieerd wordt, waarbij de LID rapporteert aan het Functioneel Parket (OM). 

 

2. Toezicht d.m.v. 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 LNV 

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 LNV controleert de LID bijvoorbeeld gericht bij specifieke houders, zoals 

dierenspeciaalzaken, tuincentra en catteries. 

 

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 

gezelschapsdieren.   

 

3. Ondersteuning en samenwerking 

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 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. Verder vervult de LID, conform werkafspraken, 

een achtervangfunctie voor de NVWA. 

 

4. Eigen initiatief en overige inspecties 

De inspecteurs van de LID kunnen ook op eigen initiatief een inspectie inzetten. Dit kan naar aanleiding 

van een eigen waarneming dat een dier vermoedelijk wordt verwaarloosd of mishandeld of naar aanleiding 

van een signaal uit het eigen netwerk.  

 

Daarnaast kan RVO.nl de LID wijzen op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving op het 

gebied van dierenwelzijn, de zogenaamde handhavingsverzoeken. De LID doet vervolgens nader 

onderzoek. 
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BIJLAGE III – HANDHAVINGSKETEN 

 

 


