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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) met daarin de
resultaten van 2018.
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 acht 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.
Opvallend is dat het aantal agressie incidenten in 2018 wederom meer dan gehalveerd is. Inspecteurs gaan in de
regel zonder politie op pad. Naar aanleiding van het rapport van bureau Beke “Hoe lopen de hazen” (september
2016) is er in 2018 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 tweede lijn bereiken onderstreept de urgentie van een nieuw scenario.
Eind 2018 is een begin gemaakt met een nieuwe werkwijze. Samen met de politie en Meldpunt 144 heeft de LID
gewerkt aan een pilot. Door deze gewijzigde werkwijze is het aantal eerstelijnsinspecties ten opzichte van 2017
beduidend toegenomen. Besloten is deze werkwijze in 2019 te handhaven en door te gaan op de ingeslagen weg.
De LID kijkt terug op een bewogen en succesvol jaar. Naast de reguliere inspecties en controles heeft de LID ook
extra inzet geleverd op grote strafrechtonderzoeken zoals hondengevechten en hondenhandelaren en lijkt de nieuwe
werkwijze positief uit te pakken voor de bestrijding van dierenleed.
Dr. M. A. Jacobs
Hoofd LID
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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. De LID zet zich in om naleving van de wetgeving gericht op dierenwelzijn te bevorderen.
In het dagelijkse inspectiewerk maken de inspecteurs van de LID hiervoor gebruik van de door de overheid aan hen
toegekende opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden. Zij doen bijvoorbeeld willekeurige controles bij
bedrijfsmatige houders van gezelschapsdieren, zoals dierenwinkels, fokkers en handelaren. Daarnaast voeren zij
inspecties uit naar aanleiding van meldingen of signalen uit hun netwerk.
Wanneer een inspecteur overtredingen vaststelt, zal hij of zij door het maken van afspraken of door het inzetten van
bestuurs- of strafrecht de situatie voor het dier proberen te verbeteren. De eigenaar van een dier kan bijvoorbeeld
gedwongen worden om een dierenarts te bezoeken of de huisvesting in orde te maken. Ook kan in overleg met de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV), of de Officier van Justitie worden besloten om een dier weg te halen.
De LID is een stichting die als juridisch zelfstandig onderdeel is verbonden aan de Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren (DB). De LID deelt de grondwaarden met die van de DB en gaat in het 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.
De LID is, samen met de politie, verantwoordelijk voor de handhaving dierenwelzijn 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. Een beschrijving van de taken is te
vinden in bijlage II van dit jaarverslag.
De LID richt de werkzaamheden in het veld op de volgende kerntaken (zie Figuur 1):
1.
Handhaving naar aanleiding van meldingen (eerste- en tweedelijn1)
2.
Ondersteuning en samenwerking
3.
Eigen initiatief en overige inspecties
4.
Toezicht door middel van routinecontroles1
5.
Overig (e.g. behandeling van meldingen licht verstoord dierenwelzijn door vrijwilligers).

Figuur 1: percentage unieke dossiers per kerntaak in 2018.
1

Zie bijlage 1 voor de afkortingen- en begrippenlijst
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2. SAMENWERKING
De LID werkt binnen het handhavingsveld dierenwelzijn in een keten (zie bijlage III), waarbinnen samenwerking een
essentieel onderdeel is voor optimale gang van werkprocessen en de onderlinge versterking van elkaars
specialiteiten. Ondanks de - in verhouding tot de overige ketenpartners - geringe omvang van de organisatie neemt
de LID in alle gremia frequent deel aan overlegstructuren en participeert de LID in handhavingsprojecten. 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.
Dierenbescherming2
De LID is als juridisch zelfstandige stichting verbonden aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
(DB). Onder andere de woordvoering over LID-zaken, een deel van de klachtencoördinatie en de communicatie zijn
in 2018 conform de vigerende richtlijnen ter hand genomen door de Dierenbescherming. De LID informeert de
Dierenbescherming daarnaast over algemene trends en ontwikkelingen in het werk en werkt waar mogelijk en relevant
samen met de vereniging.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor een deel van de financiering
van de LID. In 2018 heeft de LID diverse overleggen gevoerd met het ministerie van LNV. Deze overleggen hadden
onder andere betrekking op het werk van de LID, ontwikkelingen in de keten, ontwikkeling van wetgeving en
beantwoording van Kamervragen. De LID heeft diverse malen overzichten opgesteld inzake werkzaamheden die de
LID op het gebied van dierenwelzijn heeft uitgevoerd.
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) is eindverantwoordelijke voor het functioneren van de politie4. In 2018
heeft de LID meermaals overlegd met J&V in het kader van de samenwerking met de politie.
Meldpunt 144
Het Meldpunt 144 is binnen de keten verantwoordelijk voor het aannemen en uitzetten van meldingen betreffende
dierenwelzijn5. Het Meldpunt is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid (LE) van de Politie. Het contact tussen de
LID en Meldpunt 144 heeft zich in 2018 geïntensiveerd: naast meldingsgerichte communicatie hebben er
verschillende overleggen plaatsgevonden in het kader van de pilot (zie ‘introductie nieuwe werkwijze’ op pagina 8) en
is er een regulier overleg opgezet met de meldkamer van de NVWA, Meldpunt 144 en de binneninspectie van de LID.
Politie
De Politie is één van de handhavende partijen in de keten. Met taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn treedt
de politie op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent de politie hulp, en probeert de politie
dierenleed te voorkomen6. In 2018 heeft de LID veelvuldig ondersteuning geboden aan de politie en de samenwerking
actief opgezocht. Op strategisch en operationeel niveau hebben er gesprekken tussen de Politie en de LID
plaatsgevonden, onder andere in het kader van de pilot (zie ‘introductie nieuwe werkwijze’ op pagina 8). Verder is er
vanuit de LID een bijdrage geweest aan het lesprogramma voor de opleiding van de (dieren)politie.

2

www.dierenbescherming.nl/inspectiedienst
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
4
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/organisatie-politie
5
www.politie.nl/themas/contact-144.html?sid=c912a1c8-7f30-4c93-925d-ab66d8ccb23b
6
www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html
3
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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) inspecteert op de eisen voor dierenwelzijn bij bedrijfsmatige
houders van dieren7, de samenwerking met de NVWA is gebaseerd op onderlinge samenwerkingsafspraken. De LID
en NVWA voeren jaarlijks structureel op centraal niveau alsmede incidenteel op regionaal niveau overleg. Deze
overleggen hadden in 2018 onder andere betrekking op het versterken van de samenwerking en het evalueren van
de werkafspraken. Daarnaast hebben de LID en NVWA in 2018 meerdere keren gezamenlijk inspecties uitgevoerd.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De 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 dierenwelzijn8. Daarnaast
is RVO.nl ook verantwoordelijk voor de (coördinatie van) opvang van in beslag/in bewaring genomen dieren en de
bezwaar- en beroepsprocedures aangaande LID-zaken waarvoor RVO.nl bestuursrecht heeft toegepast. De LID
werkt bij haar handhaving nauw samen met RVO.nl. In 2018 hebben er gestructureerd overleggen plaatsgevonden
over de samenwerking tussen RVO.nl en de LID.
Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is binnen de keten verantwoordelijk voor het vervolgen van strafbare feiten en
verdachten voor de rechter brengen9. De LID heeft voor strafrechtzaken contact met het Functioneel Parket, een
specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het OM10. In 2018 heeft de LID overleg gepleegd met het OM op
uitvoerings- en beleidsniveau.
.

7

www.nvwa.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/rol-nvwa
www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dierenwelzijn
www.om.nl/organisatie/werk/
10
www.om.nl/organisatie/functioneel-parket-0/
8
9
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3. RESULTATEN
Doelstellingen
In het jaarplan 2018 is de verwachting uitgesproken dat de aanvoer van tweedelijns
zaken vanuit de politie verder zou stagneren en de LID minder dan 30% van haar
inspecties zou besteden aan deze kerntaak. Om ook in 2018 te waarborgen dat
het dierenwelzijn van het individuele dier beschermd en verbeterd wordt, heeft de
LID als doel gesteld om een groter aandeel eerstelijns zaken op te pakken (29%
van de inspecties) en 10% van de inspecties aan routinecontroles te wijden.
Daarnaast heeft de LID in het jaarplan voor 2018 aangegeven een stijging (tot 28%
van de inspecties) te verwachten in de benodigde ondersteuning van
handhavingspartners.

Introductie nieuwe werkwijze
Tot het laatste kwartaal van 2018 werden alle meldingen over gezelschapsdieren
die bij Meldpunt 144 binnenkwamen uitgezet bij de politie. Wanneer de politie
vervolgens vaststelde dat het welzijn van de dieren verbeterd kon en moest
worden, namen zij contact op met de inspecteurs van de LID. In het laatste
kwartaal van 2018 heeft de LID samen met de politie en Meldpunt 144 gewerkt aan
een pilot, waarin werd onderzocht of het mogelijk is om de meldingen die bij het
landelijke Meldpunt 144 binnenkomen anders te verdelen. Tijdens de pilot werd
een deel van de meldingen die bij Meldpunt 144 gedaan werden rechtstreeks bij
de LID uitgezet. In grote lijnen hield dit in dat de LID meldingen betreffende
dierenverwaarlozing (nalatingsvergrijpen) en de politie meldingen betreffende
dierenmishandeling (handelingsvergrijpen) in behandeling nam, De werkwijze
gedurende de pilot leverde verbetering op: meldingen kwamen sneller op de goede
plek. Dit maakte dat het afhandelen van meldingen kwantitatief en kwalitatief
verbeterde. De werkwijze uit de pilot heeft op hoofdlijnen dan ook doorgang
gevonden. De LID en Politie zijn in overleg met Meldpunt 144 om het verdelen van
de meldingen blijvend te verbeteren.

Dit hebben wij bereikt
Het aantal zaken dat door de politie aan de LID werd overgedragen in de tweede
lijn bleef zoals verwacht achter. De daling in aanvoer van tweedelijns zaken was
echter groter dan verwacht. In 2018 betrof slechts 13% van de LID-dossiers en
17% van de inspecties ter plaatse tweedelijns handhaving, wat meer dan een
halvering is ten opzichte van 2017. De LID heeft zoals verwacht in 2018 een groter
aandeel eerstelijns meldingen opgepakt (33% van de dossiers en 37% van de
inspecties ter plaatse). De LID heeft onder andere door dit grote aandeel eerstelijns
meldingen de doelstellingen voor inzet op routinecontroles niet gehaald. In 2018
betrof 8% van de dossiers en 7% van de inspecties ter plaatse toezicht op onder
andere dierenspeciaalzaken, tuincentra, pensions en fokkers. De verwachte
stijging in het aantal ondersteuningsverzoeken is uitgebleven: in 2018 bestond
21% van de dossiers en 17% van de inspecties ter plaatse uit ondersteuning van
een ketenpartner.
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3.1 Dossiers
De LID heeft in 2018 in 4.353 dossiers één of meerdere inspecties verricht. Dit zijn
40% meer dossiers dan het voorgaande jaar (3.108 dossiers). Het aantal nieuwe
dossiers dat de LID in behandeling heeft genomen is sterk gestegen ten opzichte
van 2017 (Figuur 2: 3.724 nieuwe dossiers in 2018, 2.321 in 2017). Deze toename
in werkaanbod is voornamelijk toe te schrijven aan het grote aantal meldingen dat
de LID in het laatste kwartaal van 2018 direct ontving van Meldpunt 144 in het
kader van een landelijke pilot. Het aantal doorlopende dossiers waarin inspecties
hebben plaatsgevonden in 2018 is daarentegen gedaald ten opzichte van 2017
(Figuur 2: 629 doorlopende dossiers in 2018, 787 in 2017).

DOSSIERS
………………………

4.353
dossiers
waarvan

3.724
nieuwe
en

629
doorlopende dossiers
………………………..

40%

Figuur 2: aantal nieuwe en doorlopende dossiers waarin inspecties zijn verricht in
2015-2018.

meer dossiers in
behandeling
genomen dan in
2017

Diersoorten
De vijf meest voorkomende diersoorten in de nieuw aangemaakte dossiers
(honden, diverse soorten, katten, paarden en pony’s) vormen samen 84% van het
totaal aantal aangemaakte dossiers in 2018. Het merendeel van de dossiers (79%)
betrof gezelschapsdieren, wat aansluit op de afspraken binnen de keten.
Tabel 1: percentage dossiers per diersoort in 2018
Diersoort**

%

Diersoort

%

Honden

45,5%

Schapen

0,8%

Katten

16,9%

Papegaaien

0,7%

Duiven (gehouden)

0,6%

Paarden

8,2%

Pony’s

7,5%

Vogels (exotisch)

0,5%

Diverse soorten*

6,1%

Cavia’s

0,5%

Konijnen

2,7%

Schildpadden

0,4%

Vogels (overig)

2,5%

Uilen

0,3%

Kippen

1,5%

Varkens

0,3%

Vissen (gehouden)

1,0%

Vogels (wild)

0,2%

Geiten

0,9%

Runderen

0,2%

Ezels

0,8%

Slangen

0,2%

DIEREN
……………………….

49
verschillende
diersoorten

79%
gezelschapsdieren
……………………….
De meeste dossiers
hadden betrekking
op één of meerdere

honden

* Deze categorie wordt gebruikt voor locaties waar een groot aantal verschillende diersoorten
wordt gehouden, zoals dierenspeciaalzaken.
** De diersoort is de soort waar het dossier hoofdzakelijk betrekking op heeft.

Jaarverslag 2018 Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

9

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. In 2018 heeft de LID in totaal 13.166 inspecties verricht, dit is
47% meer dan in 2017 (8.928 inspecties). Er kan sprake zijn van twee soorten
inspecties: een inspectie ter plaatse of een administratieve inspectie.

Inspecties ter plaatse
Bij een inspectie ter plaatse gaat de inspecteur van de LID of een vrijwilliger naar
de locatie om bevindingen te doen. In 2018 heeft de LID in totaal 6.023 inspecties
ter plaatse verricht, dit is 47% meer dan in 2017 (toen 4.098 inspecties). Van deze
inspecties is in 721 gevallen een vrijwillig medewerker buitendienst ter plaatse
gegaan voor een mentaliteitsgesprek, nacontrole of vooronderzoek. Figuur 3 geeft
weer hoe deze inspecties zijn verdeeld over de verschillende kerntaken.

Administratieve inspecties
De administratieve handelingen die volgen uit een inspectie ter plaatse, zoals het
opstellen van een proces-verbaal 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 2018 heeft de LID 7.143
administratieve inspecties uitgevoerd, dit is 48% meer dan in 2017 (toen 4.830
inspecties). Figuur 3 geeft weer hoe deze inspecties zijn verdeeld over de
verschillende kerntaken.

INSPECTIES
………………………
Totaal heeft de LID

13.166
inspecties verricht
………………………
De LID heeft in 2018

47%
meer inspecties
verricht dan in 2017
………………………..
Dit betroffen

6.023
inspecties ter plaatse
waarvan

721
door een vrijwillig
medewerker
buitendienst
………………………..
Figuur 3: percentages inspecties ter plaatse en administratieve inspecties per
kerntaak in 2018

De LID heeft

7.143
administratieve
inspecties uitgevoerd
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3.3

Bestuursrechtelijke acties

Indien een inspecteur van de LID een overtreding van de wettelijke regels voor
dierenwelzijn constateert, kan deze een toezichtsrapport of boete-rapport opstellen
ten behoeve van de inzet van bestuursrechtelijke handhaving door RVO.nl. In 2018
heeft de LID in totaal 952 bestuursrechtelijke acties ondernomen (zie Figuur 8 voor
een specificatie van het soort bestuursrechtelijke acties), dit is 18% minder dan in
2017 (toen 1.164 bestuursrechtelijke acties). Deze afname is onder andere
gerelateerd aan de terugloop in het aantal tweedelijns meldingen dat de LID bereikt.

BESTUURSRECHT
………………………
De LID heeft

952
bestuursrechtelijke
acties genomen, een
daling van

18%
in vergelijking met
2017
……………………….

265
Figuur 4: aantal en soort bestuursrechtelijke acties in 2018

Bestuursrecht op afstand
Een deel van de rapporten wordt opgesteld op basis van enkel het proces-verbaal
van bevindingen van de politie. In 2018 betrof dit 265 toezichtsrapporten, 34%
minder dan in 2017 (toen 400 rapporten). De doelstelling om de inzet van
bestuursrecht op afstand te verminderen is dan ook ruimschoots gehaald: van 28%
van alle bestuursrechtelijke acties in 2017 naar 19% in 2018.

Effect bestuursrechtelijke acties
Naar aanleiding van de rapporten van de LID heeft RVO.nl 309 houders een last
onder bestuursdwang (LOB) en 147 houders een last onder dwangsom (LOD)
opgelegd. Bovendien heeft RVO.nl 16 lasten ter voorkoming van herhaling
verstuurd, 3 waarschuwingsbrieven verstuurd en is in 24 gevallen spoedbestuursdwang toegepast.
De LID heeft vastgesteld dat 51% van de diereigenaren (166 houders) die een LOB
of LOD hebben ontvangen van RVO.nl binnen de termijn de situatie en daarmee
het welzijn van zijn of haar dieren hersteld heeft. Helaas moest de
districtsinspecteur van de LID in 35 gevallen voor de houder en het dier regelen dat
aan de maatregelen in de LOB werd voldaan. Dit kan onder andere een bezoek
aan de dierenarts en/of schoonmaken van de huisvesting in houden (op kosten van
de eigenaar van het dier). Daarnaast heeft RVO.nl in 15 gevallen de opgelegde
dwangsom verbeurd omdat er niet (tijdig) aan de maatregelen werd voldaan en
hebben 5 eigenaren uiteindelijk afstand gedaan van hun dier(en).
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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 2018 waren dit 32 dossiers,
dit is een afname van 44% ten opzichte van 2017 (57 dossiers). In 2016 en 2015
waren dit 103 en 205 dossiers. In 2018 zijn er in totaal 334 dieren in bewaring
genomen, zie tabel 2 voor een overzicht van diersoorten. Dit is een daling ten
opzichte van 2017, toen zijn er in totaal 664 dieren in bewaring genomen.

Tabel 2: aantal in bewaring genomen dieren in 2018
Diersoort

Aantal

Reptielen

Diersoort

Aantal

124

Honden

46

Katten

81

Eenden

32

Vogels

47

Konijnen

4

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 2018 behoorde slechts
52% van de in bewaring genomen dieren tot één van deze soorten. Dit is te
verklaren door een grote in-bewaringname van 124 reptielen in één dossier die in
2018 heeft plaatsgevonden. Gemiddeld genomen werden er in 2018 10 dieren in
bewaring genomen binnen één dossier. In 2017 waren dit 12 dieren, in 2016 waren
dit 7 dieren en in 2015 waren dit 5 dieren.

IN BEWARING
………………………
Er zijn in

32
dossiers

334
dieren in bewaring
genomen,
waaronder

124
reptielen

81
katten

47
vogels
en

46
honden
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3.4

Strafrechtelijke acties

Indien de LID een overtreding van de wettelijke regels voor dierenwelzijn
constateert, kan de LID een overtreding rapporteren aan het OM door middel van
een proces- verbaal ten behoeve van een strafrechtelijke vervolging. In 2018 heeft
de LID in totaal 412 strafrechtelijke acties ondernomen (zie Figuur 9 voor een
specificatie van het soort strafrechtelijke acties), dit is 49% meer dan in 2017 (toen
277 strafrechtelijke acties). Deze sterke toename is onder andere gerelateerd aan
het grote aantal eerstelijns meldingen dat door de LID in behandeling is genomen.

STRAFRECHT
………………………
Totaal heeft de LID

412
Strafrechtelijke
acties genomen
……………………….
Een stijging van

49%
in vergelijking met
2017
……………………….

43%

Figuur 5: aantal en soort strafrechtelijke acties in 2018.
De verwachte verschuiving naar meer inzet van strafrechtelijke maatregelen door
het aannemen van eerstelijns meldingen heeft plaatsgevonden: in 2018 betrof 43%
van de acties een strafrechtelijke actie, terwijl dit gemiddeld 25% was in de jaren
daarvoor.

van het totaal aantal
acties betrof
strafrecht
……………………….

In beslag genomen dieren
De LID heeft in 2018 353 dieren strafrechtelijk in beslag genomen in 22
afzonderlijke dossiers. Dit zijn meer dieren dan in 2017, toen zijn er 125 dieren in
13 afzonderlijke dossiers in beslag genomen. Opvallend is dat het, net als in
voorgaande jaren, voornamelijk vogels die voor de liefhebberij worden gehouden
betrof. 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 2018 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 2018
Diersoort

Aantal

Diersoort
Eekhoorns

Aantal

Vogels

169

Honden

57

Konijnen

9

Katten

49

Kippen

2

Degoes

41

Cavia

1

Gerbils

14
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3.5

Eerstelijns handhaving

Inspecties
In 2018 heeft de LID samen met de politie en Meldpunt 144 gewerkt aan een pilot
(zie ‘Introductie nieuwe werkwijze’ op pagina 8). Door deze gewijzigde werkwijze is
het aantal eerstelijns inspecties ten opzichte van 2017 beduidend toegenomen (van
290 inspecties ter plaatse in 2017 naar 2.217 inspecties ter plaatse in 2018). In
totaal betrof 37% van het aantal inspecties ter plaatse een inspectie naar aanleiding
van een melding die de LID direct van Meldpunt 144 heeft ontvangen.

Bestuursrechtelijke acties
In 2018 heeft 8% van de eerstelijns inspecties ter plaatse geleid tot een
bestuursrechtelijke actie, net als in 2017. Het absolute aantal bestuursrechtelijke
acties dat is genomen bij eerstelijns handhaving is gezien de grote toename in het
aantal eerstelijns meldingen logischerwijs gestegen: van 24 bestuursrechtelijke
acties in 2017 naar 179 in 2018 (zie Figuur 4).

EERSTELIJNS
………………………

37%
van het aantal
inspecties ter plaatse
……………………….

2.217
inspecties ter plaatse
………...……………..
Er zijn in

Strafrechtelijke acties
In 2018 heeft 6% van de eerstelijns inspecties ter plaatse geleid tot een
strafrechtelijke actie, terwijl dit nog 7% was in 2017. Het absolute aantal
strafrechtelijke acties dat is genomen bij eerstelijns handhaving is gezien de grote
toename in het aantal eerstelijns meldingen wel gestegen: van 20 strafrechtelijke
acties in 2017 naar 130 in 2018 (zie Figuur 4).

8%
van de inspecties ter
plaatse

179
bestuursrechtelijke
acties genomen
………...……………..
Er zijn in

6%
van de inspecties ter
plaatse

130
Figuur 6: aantal bestuursrechtelijke en strafrechtelijke acties genomen naar
aanleiding van eerstelijns meldingen in 2015-2018.

Inzet vrijwilligers
In 2018 is 12% van de inspecties ter plaatse uitgevoerd door een vrijwilliger (721
inspecties). Dit betroffen onder andere 374 mentaliteitsgesprekken naar aanleiding
van meldingen van licht verstoord dierenwelzijn, 168 vooronderzoeken om
aanvullende informatie te vergaren voor de districtsinspecteur en 87 nacontroles
waarbij de vrijwilliger een oogje in het zeil houdt nadat de districtsinspecteur het
dossier heeft afgerond.
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3.6

Tweedelijns handhaving

Inspecties
Het werkaanbod op de kerntaak tweedelijns handhaving11 is inherent aan het
aantal zaken dat door de politie aan de LID wordt overgedragen. De afgelopen
jaren was het voor de LID een uitdaging om een structureel aanbod in tweedelijns
meldingen goed te borgen. Door actief de samenwerking in het veld op te zoeken
heeft de LID zich ingezet om dit aanbod te stimuleren. Het aantal tweedelijns
meldingen is desondanks ook in 2018 weer afgenomen: er zijn 1.020 inspecties ter
plaatse verricht naar aanleiding van tweedelijns meldingen, 28% minder dan in
2017 (1.412 inspecties).
De grote toename in inspecties naar aanleiding van eerstelijns meldingen in
combinatie met de daling van tweedelijns meldingen zorgt ervoor dat het aandeel
dat tweedelijns handhaving speelt in het totale werkaanbod steeds kleiner wordt.
Dit hoeft echter geen negatieve ontwikkeling te zijn wanneer de LID direct als eerste
partij de maatregelen kan nemen die nodig zijn. In 2018 werd slechts 17% van de
inzet ter plaatse verricht naar aanleiding van tweedelijns meldingen, terwijl dit in
2017 nog 34% was, in 2016 54% en in 2015 zelfs 67%.

Bestuursrechtelijke acties
In 2018 heeft 63% van de tweedelijns inspecties ter plaatse geleid tot een
bestuursrechtelijke actie, in 2017 was dit slechts 42%. Het absolute aantal
bestuursrechtelijke acties dat is genomen bij tweedelijns handhaving is dan ook
gestegen: van 598 bestuursrechtelijke acties in 2017 naar 641 in 2018 (Figuur 5).

Strafrechtelijke acties
In 2018 heeft 5% van de tweedelijns inspecties ter plaatse geleid tot een
strafrechtelijke actie, terwijl dit in 2017 nog maar 2% was. Het absolute aantal
strafrechtelijke acties dat is genomen bij tweedelijns handhaving is dan ook
gestegen: van 31 strafrechtelijke acties in 2017 naar 54 in 2018 (Figuur 5).

TWEEDELIJNS
………………………

17%
van het aantal
inspecties ter plaatse
……………………….

1.020
inspecties ter plaatse
……………………….
Er zijn in

63%
van de inspecties ter
plaatse

641
bestuursrechtelijke
acties
genomen
……………………….
Er zijn in

5%
van de inspecties ter
plaatse

54
strafrechtelijke acties
genomen

Figuur 7: aantal bestuursrechtelijke en strafrechtelijke acties genomen naar
aanleiding van tweedelijns meldingen in 2015-2018.
11

Zie bijlage 1 voor de afkortingen- en begrippenlijst
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3.7

Routinecontroles

Inspecties
In 2018 heeft de LID 414 routinecontroles ter plaatse uitgevoerd bij 376 inrichtingen
die bedrijfsmatig gezelschapsdieren opvangen of verhandelen, onder andere bij
fokkers, pensions, tuincentra en dierenspeciaalzaken (zie Figuur 6). Van deze
inspecties ter plaatse betrof het 48 hercontroles bij bedrijven die al eerder bezocht
waren door een inspecteur van de LID. Ten opzichte van 2017 heeft de LID in 2018
51% minder routinecontroles uitgevoerd (van 837 naar 414 inspecties).

ROUTINECONTROLES
………………………

7%
van de inspecties ter
plaatse betrof een
routinecontrole
……………………….
Dit waren

414
inspecties bij

376
Figuur 8: overzicht van de verschillende soorten inrichtingen waar in 2018
routinecontroles zijn uitgevoerd.

Bestuursrechtelijke acties
In 2018 heeft 9% van de routinecontroles ter plaatse geleid tot een
bestuursrechtelijke actie, in 2017 was dit slechts 6%. Het absolute aantal
bestuursrechtelijke acties dat is genomen bij routinecontroles is wel gedaald: van
47 bestuursrechtelijke acties in 2017 naar 37 in 2018 (zie Figuur 7).

Strafrechtelijke acties
In 2018 heeft 4% van de routinecontroles ter plaatse geleid tot een strafrechtelijke
actie, terwijl dit in 2017 nog maar 1% was. Het absolute aantal strafrechtelijke acties
dat is genomen bij tweedelijns handhaving is dan ook gestegen: van 7
strafrechtelijke acties in 2017 naar 17 in 2018 (zie Figuur 7).

bedrijven
……………………….
Er zijn in

9%
van de inspecties ter
plaatse

37
bestuursrechtelijke
acties genomen
……………………….
Er zijn in

4%
van de inspecties ter
plaatse
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Figuur 9: aantal bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen genomen bij
routinecontroles in 2016-2018.
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Bevindingenbrieven
Naast de bestuurs- en strafrechtelijke acties zijn er ook bevindingenbrieven
verstuurd. Bij een eerste controle van een inrichting kan het bedrijf een akkoord- of
niet akkoord-brief van de LID ontvangen. De LID heeft in 2018 aan 47 bedrijven
een bevindingenbrief akkoord verstuurd en aan 119 bedrijven een
bevindingenbrieven niet akkoord.

3.8

Ondersteuning en samenwerking

ROUTINECONTROLES

37
bevindingenbrieven
niet-akkoord

Inspecties
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 2018. De LID heeft in 2018 985 inspecties ter plaatse uitgevoerd naar
aanleiding van een ondersteuningsverzoek, dit is een stijging met 7% ten opzichte
van 2017 (922 inspecties ter plaatse).

Strafrechtelijke acties
Bij het ondersteunen van 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 actie
neemt, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een proces-verbaal van bevindingen.
In 2018 heeft de LID 111 strafrechtelijke acties genomen, een grote stijging ten
opzichte van 2017 (42 maatregelen).

ONDERSTEUNING
……………………….

16%
van het aantal
inspecties ter plaatse
……………………….

985
inspecties ter plaatse
………...……………..

111
strafrechtelijke acties

3.9

Eigen initiatief

Inspecties
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’. Hier is bijvoorbeeld
sprake van wanneer een inspecteur langs een weiland rijdt en daar een pony met
lange hoeven ziet. 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. In 2018 betrof 11% 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 (654
inspecties). Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2017.

Bestuurs- en strafrechtelijke acties
Naar aanleiding van deze inspecties zijn in totaal 192 acties genomen, een stijging
van 42% ten opzichte van 2017 (135 maatregelen). Van deze maatregelen betrof
het in 97 gevallen een bestuursrechtelijke actie, een stijging van 5% ten opzichte
van 2017 (92 maatregelen). In 95 gevallen betrof het een strafrechtelijke actie,
meer dan het dubbele aantal strafrechtelijke acties dat in 2017 werd genomen (43
acties).
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4. INSPECTIEWERK ONDER DE AANDACHT
Dierenwelzijn leeft volop bij het publiek. De LID heeft in 2018 wederom veel media-aandacht gekregen voor het 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 maakte het handhavingswerk voor het vijfde
achtereenvolgende jaar onderdeel uit van de campagne van de DB. De woordvoering over LID-zaken is in 2018
conform de vigerende richtlijnen ter hand genomen door een woordvoerder/persvoorlichter van de DB.

26 verwaarloosde katten uit vervuilde woning gehaald
Uit een enorm vervuilde woning in Enschede zijn
donderdag 26 verwaarloosde katten weggehaald.
Medewerkers van het Dierenopvangcentrum Enschede
zijn een dag lang bezig geweest met het vangen van de
veelal erg wilde dieren. “Tot in de lades van de oven in de
keuken werden katten aangetroffen”, aldus een
inspecteur
van
de
Landelijke
Inspectiedienst
Dierenbescherming. Samen met de dierenpolitie
Enschede, de GGD en de woningbouwvereniging trad hij
op tegen een 68-jarige vrouw die een teruggetrokken
bestaan leidde.

Veel van de katten zijn mager en behoorlijk ziek, hebben
bloederige diarree en worden momenteel op een speciaal
opvangadres verder onderzocht en verzorgd. “Erg triest
dat dit voorkomt in Nederland; een uit de hand gelopen
situatie waarin dier, maar ook mens de dupe zijn”,
benadrukt onze inspecteur die regelmatig meemaakt dat
dieren het slachtoffer zijn van eigenaren die om wat voor
reden dan ook zélf in de problemen zijn gekomen.

Verdrietig
“Deze mevrouw is dan ook verdrietig over wat haar en
haar dieren overkomt, maar ziet blijkbaar geen uitweg
meer”. De eigenaresse betaalde keurig haar
maandelijkse huur. Verwaarlozing ontstaat geleidelijk
waardoor ingrijpen niet altijd meteen kan. Omdat de
bewoonster niet had voldaan aan eerder opgelegde
lasten onder bestuursdwang werd uiteindelijk besloten
alle katten in de woning in bewaring te nemen. De vrouw
is tijdelijk bij een kennis ondergebracht. Wanneer de
herstelde katten voor herplaatsing in aanmerking komen
is vooralsnog niet duidelijk.
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Eindelijk weer eten!
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
heeft samen met de dierenpolitie een ernstig vermagerde
hond aangetroffen in een woning in Den Haag. Het gaat
om een buldogkruising. Haar eigenaren gaven er al
eerder blijk van dat zij onvoldoende voor het arme dier
konden zorgen. De maatregelen die zij vervolgens
overeenkwamen met inspectie en politie, bleken niet
nageleefd te zijn toen onze inspecteur polshoogte ging
nemen.
De gretigheid en blijheid straalt ervan af als je het filmpje
bekijkt van de uitgehongerde hond die zich eindelijk weer
eens tegoed mag doen aan een heerlijke bak
hondenvoer. De vierjarige hond is volgens de inspecteur
dan ook extreem mager: “Ik heb toevallig haar zusje
gezien die verderop woonde en die is zeker twintig kilo
zwaarder.” De eigenaren hadden al eerder te horen
gekregen dat het zo niet verder kon: de hond moest naar
de dierenarts, fatsoenlijk voer krijgen en niet constant in
een bench opgesloten worden. Bovendien waren haar
nagels dringend aan een knipbeurt toe.

zat ze in die vieze natte bench. Geen kleedje, rode
plekken op haar huid en ernstig vermagerd.” Uiteindelijk
hebben de eigenaren van de hond besloten om vrijwillig
afstand te doen van het dier. Het is onduidelijk waarom
ze het zo ver lieten komen.
Belangrijkst is nu dat de hond op krachten kan komen in
de tijdelijke opvang. Daarna kan een nieuw baasje
gezocht worden. Dat dit gaat lukken, staat volgens de
inspecteur buiten kijf: “Ondanks alles wat haar is
overkomen, is het een ongelofelijke lieverd!

Update
‘Luna is hartstikke lief en behoorlijk energiek voor een
hond in haar conditie,’ zo laat het dierenopvangcentrum
Vlaardingen weten
Medische zorg, aandacht en goede voeding
Luna krijgt drie maal per dag te eten en dat gaat helemaal
goed. Inmiddels is ze uitgebreid onderzocht door de
dierenarts. 'Het gaat heel goed: ze reageert levendig op
haar omgeving en is erg sociaal,' aldus het
dierenopvangcentrum. 'Het is zo'n lieverd: echt niet bang
voor mensen. Hooguit een beetje afwachtend in het
begin, maar dat is al gauw over zodra je haar aanhaalt.'
Huidproblemen
Wel heeft ze te kampen met huidproblemen die mogelijk
veroorzaakt worden door dezelfde gezondheidsklachten
die ervoor zorgen dat ze zo extreem vermagerd is
geraakt. Hier wordt extra aandacht aan besteed, zodat
we niet aan symptoombestrijding doen maar het
probleem bij de wortel kunnen aanpakken. Zo krijgt ze
alles wat ervoor nodig is om weer aan te sterken.

Treurige aanblik
Toen bij de hercontrole bleek dat er absoluut geen
verbetering viel te bespeuren, was de maat vol. “Het was
zo’n treurige aanblik,” vertelt de inspecteur, “nog steeds

Er is nog een lange weg te gaan om helemaal op kracht
te komen. Luna is nu nog niet klaar om herplaatst te
worden, maar we zetten alles op alles om haar gezond
en sterk te krijgen zodat ze gauw de liefde en aandacht
krijgt die ze zo enorm verdient.
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Keuken vol vogels
Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) heeft in Utrecht een keuken vol
vogelkooien aangetroffen. Dat op zich is voor de dieren
niet het grootste probleem, dat ze met teveel bij elkaar in
een kooi zitten wel. Hierdoor hebben de dieren veel te
weinig bewegingsruimte. Er stond ook nog een zwaar
vervuild aquarium in dezelfde ruimte. De eigenaar moet
de situatie voor de dieren verbeteren. Nieuwe controle
door de LID volgt.

Bestuursdwang
Onze inspecteur bezocht de woning na een melding en
trof de hierboven beschreven situatie aan. Ze heeft de
eigenaar op de situatie aangesproken en vervolgens
rapport opgemaakt. Het rapport is doorgestuurd naar de
overheidsdienst RVO.nl die op basis hiervan de eigenaar
laat weten welke actie die moet ondernemen om de
situatie te verbeteren en op welke termijn. De eigenaar
krijgt dan ook te horen wat de consequentie is als die
geen of onvoldoende actie onderneemt. Dit wordt
bestuursdwang genoemd. Na afloop van de termijn
controleert de LID of de verbeteringen voldoende zijn
uitgevoerd. Zo niet, dan volgen nieuwe stappen.
Tweede kans
Als de situatie waarin de dieren zich bevinden het toelaat,
wordt in eerste instantie gekozen voor een tweede kans
voor de eigenaar en de dieren. De situatie samen met de
eigenaar verbeteren verkleint de kans dat deze opnieuw
in de fout gaat. Deze weet dan beter weet hoe het niet
moet en hoe wel. Door te snel de dieren weg te halen
leert de eigenaar niet hoe het wel moet en kan die zomaar
met nieuwe dieren dezelfde fouten maken.

Schapenhouder beboet om gecoupeerde staarten
Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) heeft op dinsdag 24 april
samen met de dierenpolitie Twente en de NVWA een
proces-verbaal opgemaakt tegen een schapenhouder uit
de gemeente Enschede wegens het houden van schapen
met gecoupeerde staarten. De schapenhouder hield bijna
100 schapen, waarvan bij 43 dieren de staart gedeeltelijk
was gecoupeerd. Dit zonder enige medische noodzaak.
Sinds 2008 is het couperen van schapenstaarten volgens
de Wet dieren verboden met uitzondering van drie in de
wet genoemde rassen.
Dierenwelzijn
De schapenhouder verklaarde dat hij zijn schapen had
gecoupeerd uit oogpunt van dierenwelzijn. Dit om te
voorkomen dat door bevuiling van de dijen met mest de

dieren de madenziekte Myasis oplopen. Uit onderzoek is
gebleken dat de kans op deze ziekte niet afneemt als de
staart gecoupeerd wordt en bovendien zijn hiertegen
verschillende middelen te gebruiken. De meeste
schapenhouders maken hier gelukkig gebruik van.
Keuring
Volgens de handhavers was het des te vreemder dat de
man de staarten van zijn aanwezige fokrammen niet had
gecoupeerd. Als reden daarvoor werd opgegeven dat
fokrammen alleen met staart op een keuring mogen
verschijnen. Voor een aangetroffen zieke pony is de man
gesommeerd contact met zijn dierenarts op te nemen.
Hercontrole volgt.
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Foute hondenhandelaren
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op donderdag 28 juni
respectievelijk 10 en 5 maanden onvoorwaardelijke
gevangenisstraf en terugbetaling van 'geldelijk gewin'
geëist in een zaak tegen twee foute hondenhandelaren
uit Leeuwarden en Drachten. Voor zover wij weten is er
niet eerder in een dergelijke zaak zo'n zware straf geëist.
De zaak kwam aan het rollen na intensief en langdurig
onderzoek
van
de
Landelijke
Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) en resulteerde in een inval in
samenwerking met de politie in december 2016. De
handelaren verkochten veelal zieke honden en pups met
vervalste papieren. In totaal werden er bij de inval negen
pups en zestien volwassen honden in beslag genomen.
Daarnaast bleken er 23 dode honden en vier konijnen in
een vriezer te zitten. De Officier van Justitie noemde wat
hij bij de inval en in het dossier had gezien een
'ontluisterend beeld'.
Bekentenissen
Al snel na de start van het proces bekenden beide
verdachten een flink aandeel van de tenlastelegging. Ze
verklaarden
onder
andere
paspoorten
en
vaccinatiebewijzen te hebben vervalst, niet op de hoogte
te zijn van geldende regels onder de Wet dieren en niet
voldoende vakbekwaam te zijn. Op vragen van de rechter
over socialisatie van de pups antwoordde een van de
verdachten dat hij 'de pups niet sloeg'. De rechter
reageerde daarop dat socialisatie méér inhoudt dan dat
en noemde bijvoorbeeld dat pups als onderdeel van hun
opvoeding met andere mensen en situaties in contact
moeten komen.
‘Eigen fok’
Naast het vervalsen van de paspoorten hebben de
verdachten kopers voorgehouden dat er sprake was van
‘eigen fok’. De hoofdverdachte zou vertellen dat hij de
pups in huis had en dat de moederhond bij zijn ouders
zou wonen. Hierdoor was het 'helaas' voor de koper niet
mogelijk de moederhond te zien. Uit de reacties van het
publiek in de zaak bleek dat dit verhaal bekend was. De
werkelijkheid was anders, de medeverdachte gaf grif toe
dat sprake was van ‘een nest per week’ dat verhandeld
werd. Ieder nest zou afkomstig zijn van dezelfde fokker
uit Brabant die de honden en pups waarschijnlijk uit OostEuropa importeerde.

’Als aardappelen op de markt’
Volgens de Officier van Justitie hadden verdachten
slechts één doel: geldelijk gewin. Daarnaast wees hij op
de gezinnen die getroffen zijn, de honden die getroffen
zijn en het mogelijke risico op insleep van gevaarlijke
ziekten, de verdachten wisten immers dat de vaccinaties
niet klopten. Hij stelde dat de honden ‘als aardappelen op
de markt’ werden behandeld, ‘als objecten en niet als
levende wezens’.
Geen gevangenis, maar werkstraffen
De rechtbank heeft de hondenhandelaren veroordeeld tot
een maximum werkstraf van 240 uur en 80 uur. Een van
de handelaren heeft ook nog een voorwaardelijke celstraf
van een half jaar opgelegd gekregen. De
Dierenbescherming is teleurgesteld over het uitblijven
van de gevangenisstraffen, maar is wel blij dat het niet
alleen bij boetes is gebleven. We zijn erg benieuwd of het
Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat nu de straffen
flink lager zijn uitgevallen.
Taakstraffen
De rechter achtte bewezen dat de handelaren zich onder
andere schuldig hebben gemaakt aan oplichting, valsheid
in geschrifte en het onthouden van de nodige zorg aan de
dieren. De hoofdverdachte moet zijn werkstraf van 240
uur goed uitvoeren, doet hij dat niet, dan moet hij alsnog
een 120 uur achter de tralies. Verder heeft hij een
proeftijd van 3 jaar. Gaat hij in de periode over de schreef,
dan moet hij een half jaar brommen. Zijn partner in de
foute hondenhandel moet 40 dagen de gevangenis in als
hij zijn werkstraf van 80 uur niet goed volbrengt. De heren
zijn ook geldbedragen van respectievelijk 5400 en 1650
euro afgenomen. De slachtoffers van de foute handel
krijgen deels de door hen gemaakte kosten vergoed.
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Knaagdieren en vogels bevrijd uit vervuilde hokken
Ruim honderd knaagdieren en parkietachtigen zijn
gisteren uit een gemeente in West-Brabant uit hun ernstig
vervuilde hokken bevrijd en in beslag genomen door
inspecteurs
van
de
Landelijke
Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID). Voor enkele dieren kwam de
hulp te laat.
De vogels, eekhoorns, degoes en gerbils die konden
worden gered, zijn inmiddels overgebracht naar speciale
opvangadressen. Daar worden zij nu goed verzorgd en
kunnen na herstel worden geplaatst.

Bekende van de LID
De 46-jarige eigenaar is een bekende van de LID die al
ruim dertig jaar knaagdieren levert aan diverse
dierenwinkels. “Twee jaar geleden hebben we de man
aangesproken op het bedrijfsmatige karakter van zijn

houderij, die zich in een gebouwtje in een gewone
achtertuin afspeelt." Volgens de inspecteur kwamen er
recentelijk echter meldingen “dat het niet goed ging qua
verzorging”.
Geen ventilatie
Met de opmerking “het stonk er als een bunzing”, maakt
de inspecteur duidelijk welke stank er hing in de ernstig
vervuilde verblijven van de dieren. Doordat er niet werd
geventileerd en duidelijk niet werd schoongemaakt waren
de omstandigheden allerbelabberdst. Tegen de eigenaar
van de verwaarloosde dieren wordt proces-verbaal
opgemaakt.
Exotische dieren
De Dierenbescherming is zeer kritisch als het gaat om het
houden van exotische dieren als huisdier. De meeste van
deze dieren, zoals apen, reptielen, amfibieën, tropische
vogels en vissen, maar ook exotische zoogdiersoorten
als eekhoorns, zijn niet geschikt om als huisdier te
houden. Omdat ze niet zijn gewend aan een leven met
mensen en op het gebied van klimaat, voeding en
huisvesting behoeften hebben waar de meeste mensen
niet aan kunnen voldoen. Toch worden exoten vaak door
particulieren gehouden, met als gevolg dat veel van deze
dieren een ellendig bestaan hebben en vroegtijdig
sterven, gedragsproblemen krijgen of in de opvang
terechtkomen.

Inspectiedienst haalt 20 roofvogels en een raaf uit woning Breda
Onze inspectiedienst, de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID), heeft op dinsdag 25 september
in samenwerking met de dierenpolitie en de NVWA maar
liefst 20 roofvogels en een raaf uit een woning in Breda
gehaald. De eigenaar, die na protest werd aangehouden
door de politie, was al eerder gewaarschuwd dat de
huisvesting van de dieren niet op orde was. Nu de situatie
nog niet verbeterd bleek te zijn was de maat vol en zijn
de dieren strafrechtelijk in beslag genomen.

De vogels, onder meer uilen, valken, buizerds en een
raaf, werden in de woning gehouden in vuile, veel te
kleine kooien. "Een onhoudbare situatie, de vogels
konden hun vleugels niet eens strekken, dit kon niet
langer zo", aldus een van de betrokken LID-inspecteurs.
De dieren zijn met behulp van de dierenambulance
overgebracht naar een opvangadres waar ze voorlopig in
betere omstandigheden opgevangen worden. Wat er
uiteindelijk met de dieren gaat gebeuren en welke
gevolgen deze zaak voor de eigenaar zal hebben wordt
op een later moment bepaald door politie en justitie.
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Vis in te klein aquarium in restaurant
Bij zaken van onze inspectiedienst denk je misschien niet
meteen aan een aquarium in een Chinees restaurant,
maar ook daar controleren we op dierenwelzijn. Na een
melding trof onze inspecteur namelijk een Koi in een veel
te klein aquarium. Dankzij tussenkomst van de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en het
opleggen van een bestuurlijke maatregel door RVO leeft
de Koi nu in een grote vijver, samen met soortgenoten.
Eind augustus kreeg onze inspecteur de melding binnen
en is hij gaan kijken in het restaurant in de gemeente
Zevenaar. Daar bleek een Koi van ruim 60cm in een
aquarium te zitten waarin het dier zich niet kon omdraaien
zonder tegen de zijkanten te stoten. Het aquarium had
een netto inhoud van 528 liter, terwijl een volwassen Koi
minimaal 1000 liter water om zich heen moet hebben. De
inrichting van het aquarium liet ook te wensen over en
bovendien zijn Kois scholenvissen dus het is beter om ze
met meerdere soortgenoten bij elkaar te houden.

Advies alleen niet genoeg
Het was overduidelijk dat het aquarium te klein en
ongeschikt was voor deze grote vis. Onze inspecteur is
het gesprek aangegaan met de eigenaar en heeft hem
geadviseerd over hoe hij het dier wel zou moeten houden.

De eigenaar was niet overtuigd en wilde liever een
officiële brief van overheidsdienst RVO afwachten. Na
overleg tussen onze inspecteur en RVO heeft de man de
brief gekregen met daarin een bestuurlijke maatregel die
hem verplichtte de huisvesting van het dier op orde te
maken.

Hercontrole
Na het verstrijken van de termijn, dat door RVO was
opgelegd, is onze inspecteur gaan kijken of de Koi
inmiddels een betere leefomgeving had gekregen. Dit
bleek gelukkig het geval. De Koi zou zijn overgebracht
naar de vijver van een kennis. Uiteraard is ook dit
gecontroleerd door onze inspecteur en de Koi verblijft
inderdaad in een voldoende grote vijver samen met
andere Kois. Het aquarium in het restaurant wordt nu
bewoond door een aantal kleine koudwatervissen,
waarvoor een aquarium met bovenstaande afmetingen
geschikt is.
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5. ONZE INSPECTEURS ACTIEF OP TWITTER

Onder bestuursrecht naar de
dierenarts om verlost te worden
van een hoop jeuk en irritatie.

Ook het gebit verdient aandacht.
Eigenaar krijgt maatregel: naar
dierenarts.

Bestuursrecht toegepast om te
zorgen dat deze 3 kippen
geschikte huisvesting krijgen.

Controle bij een opvang,
meerdere hokken smerig en 8
konijnen zonder water.

Twee geelwangschildpadden in
onjuiste huisvesting, eigenaar
heeft afstand gedaan.

Kitten met spoed naar
dierenarts. Uitgedroogd en
mager. Ligt nu aan het infuus.

Eigenaar moet met deze
Bouvier met vacht vol klitten
naar de trimmer.

Deze Shetlander trof de
dierenpolitie aan in een weiland.
Krijgt PV en bestuursrechtelijk
traject.

Pony's met te lange hoeven en
een varken met te lange nagels.
Dierenarts en hoefsmid laten
komen.
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Moeder en pups mogen niet
in dit soort plastic bakken
worden gehouden.
Maatregelen genomen.

Dit is zo niet meer van deze
tijd! Bloemen staan veel
mooier in een vaas.

Mopshondje met veel te lange
nagels, daar zal het beestje
toch last van moeten hebben.
PV en bestuursrecht.

Middels bestuursrecht krijgen
deze konijnen huisvesting die
aan de eisen voldoet.

N.a.v. een meldingen deze
twee hondjes aangetroffen...

Na overleg beide hondjes
meegenomen en
overgebracht naar een
geschikt opvangadres.
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Border Collie uit deze gang
gehaald. Eigenaar heeft
vrijwillig afstand gedaan.

31 katten en 2 vogels
strafrechtelijk in
beslaggenomen. Zeer
vervuilde slechte huisvesting
in donkere schuur.

Smerig duivenhok.
Bestuursrechtelijk traject
gestart: vervuiling, vies water
en verkeerd eten.
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Hercontrole na opleggen
bestuursdwang, dwangsom
gaat verbeurd worden. Gans
naar de vogelopvang.

In samenwerking met
dierenpolitie Almere kat onder
bestuursdwang naar
dierenarts.

Proppen gras achter haken
op kiezen Shetlander.
Paardentandarts dient
ingeschakeld te worden.

Ik zou ook naast mijn toilet
gaan als de pot overvol was.
Bestuursdwang aangevraagd

Onderweg naar dierenarts
met oude hond. Hier en daar
een bult, tumor of gezwel en
ontelbare vlooien.

Hond onder bestuursdwang
naar dierenarts gebracht.
Zeer ernstig glaucoom, oog
zal verwijderd worden.

2 honden en 2 katten in sterk
vervuilde huisvesting.
Eigenaar kreeg 2 uur, maar
dieren toch naar opvang.

Bestuursrecht en strafrecht
gezet op een aantal magere
pony's met luis en slechte
hoeven. Hadden ook geen
beschikking over voer en
water

Kleine hondjes bij elkaar in
transportmandjes gepropt in
donkere kast. Geen
drinkwater en minimale
bewegingsvrijheid. Strafrecht
& bestuursrecht.
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Na goed overleg dierenarts
en hoefsmid gekozen voor
bekappen, nog geen
zekerheid voor de toekomst.

Controle op huisvesting
cavia's, schoonmaak niet
gedaan. Bestuursdwang om
dit in orde te gaan maken.

Alleen nog even de kattenbak
schoonmaken. Smerige
woning. De drie katten waren
wel in redelijke conditie.

Veel te mager maar volgens
eigenaar een showhond.
Toch maar bestuursrecht
aangezegd.

Malthezer met ernstig verklitte
vacht en slecht gebit. Wordt
door mij bestuursrechtelijk
tegen opgetreden.

Kat zo ontzettend gewond en
toch niet naar dierenarts.

Dierenpolitie Utrecht
geholpen met deze stakker. Is
inmiddel geeuthanaseerd.
Complimenten aan
verbalisanten!

Met hond naar dierenarts.
Bestuursdwang o.a. voor
100+ vlooien.
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Controle bij hobbyhouder
konijnen op huisvesting en
verzorging. Meerdere
konijnen in vervuilde
huisvesting en geen voer en
water. Dwangsom zal
verbeurd worden.
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6. ORGANISATIE
6.1 Bestuurder en Raad van Toezicht
In 2018 is interim bestuurder Hans Bakker opgevolgd door Co’tje Admiraal als bestuurder van de LID (eveneens
algemeen directeur DB). De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit: Paul Smits (voorzitter), Peter Buisman, Marije
Eleveld, Maurits Kuipers, Franck Meijboom (per 23 juni toegetreden), Mirjam Sijmons en Jolling de Pree (beiden per
29 september toegetreden).

6.2 Directie en staf
In 2018 is hoofd Miranda Maas-Hermans opgevolgd door dr. Marc Jacobs, die als hoofd dagelijks leiding geeft aan
de organisatie en de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van de taken. Samen met de beleidsmedewerker,
jurist en managementassistent vormde hij in 2018 het onderdeel ‘directie en staf’.

6.3 Inspectie
Districtsinspecteurs
De 17 districtsinspecteurs (DI) werken in de buitendienst en zijn allen buitengewoon opsporingsambtenaar (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.

Coördinator binneninspectie
Op de binneninspectie is één coördinator werkzaam, die verantwoordelijk is voor personele taken en dagelijkse
aansturing van de binneninspectie. Bovendien is de coördinator binneninspectie in- en extern aanspreekpunt. De
coördinator binneninspectie is toezichthouder en opsporingsambtenaar (BOA) en een meewerkend voorpersoon.

Binneninspecteurs
Op de binneninspectie (BI) werkten in 2018 twee binneninspecteurs, die buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
en toezichthouder zijn. Vanuit die functie verlenen zij ondersteuning aan en achtervang voor de inspecteurs in het
veld en medehandhavers. Hun hoofdtaken richten zich op het borgen en daar waar nodig verbeteren van kwaliteit
van het geleverde werk, het optimaliseren van de efficiëntie van de backoffice processen en administratie. Voor deze
laatste taak worden de binneninspecteurs ondersteund door administratieve medewerkers.

Medewerker binneninspectie
Bij de LID zijn vijf medewerkers binneninspectie in dienst, die de bemensing van de telefoon verzorgen en daarmee
het eerste contactpunt voor (betrokkenen van) meldingen en (mede-)handhavers zijn. Middels taakaccenten richt een
deel van de medewerkers zich op de administratieve ondersteuning van de handhavende taken van de LID, de
overige medewerkers hebben hun taakaccent liggen bij de vrijwillige medewerkers buitendienst (MBD). Eén
medewerker binneninspectie heeft een coördinerende rol met betrekking tot de vrijwilligers.

Vrijwilligers
In het eerste kwartaal van 2018 is de landelijke werving van vrijwillig medewerkers buitendienst gestart (MBD). De
vrijwilligers (ongeveer 35 personen) zijn in 2018 ingezet als extra ogen en oren voor de LID. Een MBD kan zelfstandig
vooronderzoek doen en nacontroles uitvoeren. De MBD koppelt de bevindingen terug aan de binneninspectie, waar
ook de coördinatie van de inzet van de vrijwilligers plaatsvindt. Het kan zijn dat een melding voor verdere opvolging
wordt uitgezet bij een districtsinspecteur, maar een melding kan ook in behandeling blijven bij een vrijwilliger. Naast
zelfstandige controles kan een vrijwilliger door een districtsinspecteur meegevraagd worden om te assisteren bij
bijvoorbeeld routinecontroles of afstandszaken.
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7. PERSONEELSZAKEN
7.1 Competentieontwikkeling en borging
De inspecteurs van de LID zijn allemaal buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en toezichthouder. Zij beschikken
allen over vergelijkbare basisvaardigheden, maar met verschillende disciplines, specialisaties en vooropleidingen. De
LID kent al jaren een redelijk stabiele bezetting van mensen, waardoor kennis en kunde gewaarborgd blijven binnen
de dienst. Voor het behouden van hun BOA-status volgen de inspecteurs jaarlijks een Permanente Her- en Bijscholing
(PHB) cursus. Daarnaast nemen inspecteurs deel aan specifieke cursussen en opleidingsdagen die onder andere
worden georganiseerd in samenwerking met de NVWA en vindt er intern regelmatig (juridische) scholing plaats. In
2018 heeft de LID geïnvesteerd in het onderhouden en verder ontwikkelen van de kennis en kunde door een lezing
over brachycephalie bij honden en katten en een gezamenlijke scholingsdag met NVWA, politie, het OM, RVO.nl en
LNV.

7.2 Verzuim
In 2017 lag het ziekteverzuim bij de districtsinspecteurs van de LID op 3.1%. In 2018 is dit verzuim gestegen naar
4,2 %. De LID heeft in het laatste kwartaal van 2018 de balans tussen werkdruk en werklast zien verschuiven door
nieuwe werkwijze (5,1% verzuim in het laatste kwartaal). In 2018 heeft de LID opnieuw aandacht geschonken aan de
mentale gezondheid van de 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.

7.3 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 de LID faciliterend en stelt binnen het redelijke beschermende kleding en
veiligheidsmiddelen ter beschikking. De LID 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 2018 zijn er 8 formulieren agressie en/of bedreigingen tegen DI’s geregistreerd. Dit is een verdubbeling ten opzicht
van 2017 (4 formulieren). De LID stimuleert dat de agressie-formulieren worden ingevuld. Bij iedere bedreiging of
vorm van agressie is daarbij het beleid dat aangifte wordt gedaan, de LID monitort 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.

7.4 Klachten
De klachtenafhandeling over LID-zaken is in 2018 ter hand genomen door de klachtencoördinator van de DB in
samenwerking met het hoofd LID. 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 2018 8 klachten gekregen. Drie van deze klachten waren gericht op de houding van/bejegening door de inspecteur
als toezichthouder. Twee van de klachten betroffen betrokkenen die het niet eens waren met een opgelegde
maatregel door RVO.nl. Eén klacht betrof het optreden van een vrijwilliger van de LID. De andere twee klachten
hadden betrekking op de informatievoorziening richting de klager. Het aantal klachten is hiermee licht gestegen ten
opzichte van 2017 (6 klachten).
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8. FINANCIËN
Het bestuur van de LID heeft samen met de Raad van Toezicht in december 2017 de begroting van 2018
vastgesteld. Per 31 december 2018 is de balans opgemaakt over het boekjaar 2018.

8.1 Financiering
Met het ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over de toekenning van subsidies voor een totaalbedrag van
€ 1.600.000. De LID heeft ook in 2018 deze bijdrage van het ministerie van LNV ontvangen. In de begroting van
2018 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 Dierenbescherming het verlies compenseren middels een gift. Het jaarlijkse exploitatie resultaat is
hierdoor nihil. Door een stelselwijziging in de waardering van de nalatenschappen is in de beginbalans van 2018
een saldo ontstaan op het eigen vermogen. Dit saldo wordt teruggebracht naar nihil via het financiële resultaat van
2018.

8.2 Begroting en realisatie
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

EUR

EUR

EUR

Baten
Baten van Particulieren
Baten in Natura

41.941

35.000

193.932

151.592

0

167.323

Baten van Subsidies van Overheden
Overige Baten

1.600.000

1.600.000

1.600.000

659.701

649.437

365.878

Totaal baten

2.453.234

2.284.437

2.327.133

1.820.272

1.704.742

1.682.250

Overige personeelskosten

78.750

42.920

105.232

Huisvestingskosten

27.885

23.014

22.444

Autokosten

176.489

153.000

176.057

Beheer & Administratie

188.573

221.260

149.908

Dierenhulp

3.732

12.000

6.046

Toezicht Dierenwelzijn

5.700

0

0

150.000

150.000

185.129

104

0

68

2.451.505

2.306.936

2.327.133

1.729

-22.499

0

Lasten
Personeelskosten

Voorlichting
Saldo van Financiële Baten en Lasten

Totaal lasten
Exploitatie resultaat
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8.3 Verschillen begroting versus realisatie
De verschillen tussen de begroting en de realisatie kunnen als volgt worden verklaard. De baten uit eigen
fondsenwerving zijn in 2018 aanzienlijk lager dan in 2017. Dit komt omdat er in 2018 minder nalatenschappen en
giften binnen zijn gekomen specifiek voor het inspectiewerk. Een reden hiervoor kan zijn dat de
dierendagcampagne in 2017 specifiek voor het inspectiewerk bedoeld was en in 2018 is de dierendagcampagne
voor de diverse aspecten (waaronder het inspectiewerk) van het werk van de Dierenbescherming geweest.
De personeelskosten zijn in 2018 hoger dan begroot, dit komt door capaciteitsuitbreiding binnen het team. De
algemene kosten zijn op hetzelfde niveau gebleven als in 2017. De verklaarde verschillen van bovengenoemde
posten zijn de directe aanleiding voor het verschil in de bijdrage van de Dierenbescherming ten opzichte van 2017,
maar komen wel overeen met de begroting. De Dierenbescherming en de LID hebben de afspraak dat de
Dierenbescherming het exploitatietekort aanvult. Voor de volgende drie categorieën geldt dat deze meer dan 15%
afwijken van de begroten, de rede hiervan wordt hieronder toegelicht.

Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn 21% hoger dan begroot, dit komt doordat er een doorbelasting is gedaan voor het
gebruik van een vergaderruimte voor de periodieke overleggen van de stichting.
Dierenhulp
De dierenhulpkosten zijn lager dan begroot, wat veroorzaakt is doordat dit budget minder is aangesproken door de
inspecteurs voor (nood)hulp.
Overige personeelskosten
De overige personeelskosten zijn 83% hoger dan begroot. Dit komt door een uitbetaling á €23.000 van extra
gemaakte uren door de inspecteurs welke zijn ontstaan door een nieuwe werkwijze. Daarnaast is er voor
ondersteuning van de binnen inspectie een half jaar een externe kracht ingehuurd.

8.4 Balans
Hieronder is de balans van de stichting opgenomen per jaareinde 2017 en 2018.

31-12-2018

31-12-2017

EUR

EUR

Activa
1.165

3.682

Liquide middelen

Materiële vaste activa

293.141

451.298

Vorderingen en overlopende activa

359.932

387.901

Totaal activa

654.238

842.881

0

-1.729

Passiva
Fondsen en reserves
Voorzieningen

22.258

26.327

Kortlopende Schulden en overlopende passiva

631.981

818.283

Totaal passiva

654.238

842.881
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9. VOORUITBLIK OP 2019
In 2019 verwacht de LID een (structuur)wijziging in het handhavingsveld op dierenwelzijn. In 2019 streven de
ketenpartners naar de totstandkoming van een nieuw handhavingsconvenant, waarin de huidige werkwijze wordt
bevestigd. dat de LID eerstelijns meldingen betreffende verwaarlozing (nalatingsvergrijpen) van gezelschapsdieren
in behandeling neemt. De LID blijft in 2019 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
EZ

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

Ondersteuning

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
actie

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 actie

Indien de LID een overtreding van de wettelijke regels voor dierenwelzijn constateert, kan
de LID dit rapporteren aan het OM door middel van een proces- verbaal ten behoeve van
een strafrechtelijke vervolging. Een mondelinge of schriftelijke waarschuwing en het
aanzeggen van een proces-verbaal vallen ook onder de strafrechtelijke acties.

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.

Inbeslagname

Het onder zich nemen of houden van dieren op basis van de strafrechtelijke handhaving.
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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 zowel een eerste- als een tweedelijns handhavingsfunctie. De LID ontvangt direct meldingen van
Meldpunt 144 die een indicatie bevatten van een overtredingssituatie en betrekking hebben op verwaarlozing van
gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren (nalatingsvergrijpen). Daarnaast kunnen zowel de
NVWA als de politie aan de LID vragen om in de eerste lijn op te treden. 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).
De politie neemt meldingen van Meldpunt 144 in behandeling die betrekking hebben op mishandeling van
gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren (handelingsvergrijpen). Daarnaast neemt de politie
meldingen in behandeling die gedaan worden bij overige (interne) kanalen. Indien uit het onderzoek ter plaatse blijkt
dat de expertise van de LID gewenst is en/of de zaak in aanmerking komt voor bestuursrecht, wordt deze in de tweede
lijn bij de LID uitgezet ter verdere behandeling. De LID zal in dat geval ter plaatse het onderzoek overnemen en/of
voortzetten en, indien nodig, in opdracht van RVO.nl een bestuursrechtelijk traject starten. Alternatief en in beperkte
mate (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.

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 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 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
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