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Voorwoord
Sinds haar formele oprichting in 1986 zet de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zich in om dierenleed
te bestrijden met inzet van de minst ingrijpende middelen. In het jaar 2020 werden wij allen geconfronteerd met
de coronacrisis. Het lijden van dieren stopte niet en tijdens de gehele periode is het gelukkig toch mogelijk
gebleken om de inspecties en controles te laten doorgaan. De LID heeft de coronamaatregelen die door de
overheid werden uitgevaardigd opgevolgd en iedere keer – waar nodig – haar protocol aangepast. Wel hebben
we het toezicht op de bedrijfsmatige houders van dieren moeten terugbrengen. Alleen als er een welzijnsmelding
aan vooraf ging, hebben we de routinecontroles ook daadwerkelijk uitgevoerd.
Eind 2018 heeft de LID een deel van de werklast - de aanpak van verwaarlozing (nalatingsvergrijpen) van hobbyen gezelschapsdieren - van de politie overgenomen. Dat betekende dat de werklast voor de LID met een factor
2.2 toenam. De LID heeft dan ook gevraagd hiervoor meer inspecteurs te mogen aanstellen. Inmiddels is dit
verzoek – na een intensief onderzoek door een onafhankelijk bureau - op 22 december 2020 gehonoreerd en is
het aantal inspecteurs en ondersteunende medewerkers vergroot. De kosten hiervoor worden gedragen voor de
ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Jusititie en Veiligheid. De toen gemaakte
(werk)afspraken zijn vastgelegd in een concept convenant met afspraken over de werkverdeling tussen de
netwerkpartners. Dit convenant is nooit meer formeel bekrachtigd. Omdat het hier gaat om afspraken die met
meerdere partners zijn gemaakt en de basis vormen voor de constructieve en transparante samenwer king om
dierenwelzijn te vergroten en dierenleed te bestrijden, pleiten we ervoor om dit in 2021 alsnog te doen en tevens
invulling te geven aan de voorgestelde overlegvormen tussen de ketenpartners op operationeel, tactisch en
strategisch niveau.
De LID heeft Nederland in 2020 ingedeeld in 21 districten en voor elk district is een eigen inspecteur aangesteld,
die de meldingen en andere werkzaamheden in dat district voor zijn of haar rekening neemt , het sociaal netwerk
met de (keten)partners onderhoudt, zelfstandig optreedt en de ketenpartners waar nodig ondersteunt. Ook staan
de inspecteurs elkaar zoveel mogelijk bij, om zo effectief mogelijk te kunnen optreden en schommelingen in
werkaanbod te kunnen opvangen. Daarnaast hebben we drie ambulant inzetbare inspecteurs in dienst die pieken
en afwezigheid kunnen opvangen. De beroepsinspecteurs worden door een vijftigtal vrijwillige medewerkers
bijgestaan, die ook zelfstandig de meldingen licht verstoord dierenwelzijn kunnen afhandelen, maar niet over
bevoegdheden beschikken.
De LID is in 2020 gestart met een accreditatietraject om te kunnen voldoen aan de Europese richtlijnen voor een
toezichthoudende instantie met publieke taken. We hopen dit in 2021 met succes te kunnen afronden .
Nu de onrust en de onzekerheid over de financiële toekomst achter de rug lijkt, kunnen we ons ook weer gaa n
richten op verhoging van de kwaliteit van de interventies en afhandeling van de meldingen, het verbeteren van
de samenwerking, het toezicht op de bedrijfsmatige houders van dieren (als de coronamaatregelen dat toelaten)
en de duurzame inzetbaarheid en de vorming en opleiding.

Dr. Marc Jacobs, hoofd LID
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1. DIERENWELZIJN CENTRAAL
In 1986 werd de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) opgericht. De LID werkt aan het
waarborgen en waar nodig verbeteren van het welzijn van dieren, en 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- en/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), onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV), of de Officier van Justitie worden besloten om een dier weg te halen.
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is een juridisch zelfstandige stichting naast de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming). De LID is hoofdzakelijk belast met publiekrechtelijke
activiteiten, terwijl de Dierenbescherming zich als maatschappelijke organisatie voornamelijk richt op
privaatrechtelijke activiteiten. 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 op het gebied van gezelschapsdieren.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de verdeling
van meldingen betreffende 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:
1.1
Handhaving naar aanleiding van meldingen uit de eerste en tweede lijn
1.2
Ondersteuning en samenwerking met ketenpartners
1.3
Inspecties op eigen initiatief en naar aanleiding van signalen uit het netwerk
1.4
Toezicht door middel van routinecontroles
1.5
Behandeling van meldingen licht verstoord dierenwelzijn door vrijwilligers
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2. SAMENWERKING
De LID opereert 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.
Dierenbescherming1
De LID is een juridisch zelfstandige stichting naast de Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren (Dierenbescherming). De LID is hoofdzakelijk belast met
publiekrechtelijke activiteiten, terwijl de Dierenbescherming zich als maatschappelijke
organisatie voornamelijk richt op privaatrechtelijke activiteiten. De LID en de
Dierenbescherming werken samen in het Service Centrum in Den Haag. Onder andere de
woordvoering over LID-zaken en de communicatie zijn in 2020 conform de vigerende
richtlijnen ter hand genomen door de Dierenbescherming. De LID informeert de
Dierenbescherming daarnaast over algemene trends en ontwikkelingen in het werk.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor
een deel van de financiering van de LID. In 2020 heeft de LID diverse overleggen gevoerd
met het ministerie van LNV. Deze overleggen hadden onder andere betrekking op de
subsidie, het werk van de LID, ontwikkelingen in de keten, ontwikkeling van wetgeving en
beantwoording van Kamervragen.

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Het ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV) draagt ook een deel bij aan de financiering
van de LID en is eindverantwoordelijke voor het functioneren van de politie3. In 2020 heeft
de LID meermaals overlegd met JenV in het kader van de samenwerking met de politie en
de werklastverschuiving ten gevolge van de nieuwe werkwijze.

Meldpunt 144
Het Meldpunt 144 is binnen de keten verantwoordelijk voor het aannemen en uitzetten van
meldingen betreffende dierenwelzijn4. Het Meldpunt is ondergebracht bij de Landelijke
Eenheid (LE) van de politie. Het contact tussen de LID en Meldpunt 144 bestaat uit
meldingsgerichte communicatie en regulier overkoepelend overleg met de meldkamer van
de NVWA, Meldpunt 144 en de binneninspectie van de LID. Daarnaast is er vanuit de LID
een bijdrage geweest aan het lesprogramma voor de opleiding van de centralisten.

1

www.dierenbescherming.nl/inspectiedienst
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
3
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/organisatie-politie
4
www.politie.nl/themas/contact-144.html?sid=c912a1c8-7f30-4c93-925d-ab66d8ccb23b
2
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Politie
De politie is één van de handhavende partijen in de keten, waarbij de taakaccenthouders
handhaving dierenwelzijn optreden tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of
mishandelen5. In 2020 heeft de LID veelvuldig ondersteuning geboden aan de politie en de
samenwerking actief opgezocht. Op operationeel niveau hebben er gesprekken tussen de
politie en de LID plaatsgevonden en is er vanuit de LID een bijdrage geleverd aan het
lesprogramma voor de opleiding van de taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) inspecteert op de eisen voor
dierenwelzijn bij hondenhandel en bedrijfsmatig houders van niet-gezelschapsdieren6. 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 2020 onder andere betrekking op
het versterken van de samenwerking en het evalueren van de werkafspraken. Daarnaast
hebben de LID en NVWA in 2020 meerdere keren gezamenlijk inspecties uitgevoerd.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het bestuursorgaan van LNV en is
sinds 2008 verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursrechtelijke handhaving op het
gebied van dierenwelzijn7. Daarnaast is RVO ook verantwoordelijk voor de (coördinatie
van) opvang van in beslag/in bewaring genomen dieren en de bezwaar- en
beroepsprocedures aangaande LID-zaken waarvoor RVO bestuursrecht heeft toegepast.
De LID werkt bij haar handhaving nauw samen met RVO. In 2020 hebben er gestructureerd
overleggen plaatsgevonden over de samenwerking tussen RVO en de LID en zijn er
trajecten ingezet om de kwaliteit en efficiëntie van het werk bij beide partijen te verhogen.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is binnen de keten verantwoordelijk voor het vervolgen van
strafbare feiten en verdachten voor de rechter brengen8. De LID heeft voor strafrechtzaken
contact met het Functioneel Parket, een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van
het OM9. In 2020 heeft de LID overleg gepleegd met het OM op uitvoerings- en
beleidsniveau.
.

5

www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html
www.nvwa.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/rol-nvwa
7
www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dierenwelzijn
8
www.om.nl/organisatie/werk/
9
www.om.nl/organisatie/functioneel-parket-0/
6
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3. RESULTATEN
In het jaarplan voor 2020 is de verwachting opgenomen dat de inzet op de
kerntaken verdeeld zouden zijn zoals weergegeven in Figuur 1 (links). Dankzij
uitbreiding van de subsidie naar aanleiding van de werklastverschuiving van de
politie naar de LID heeft de LID in 2020 nieuwe inspecteurs kunnen aannemen. De
LID heeft dit jaar daarom veel tijd geïnvesteerd in het werven en opleiden van deze
nieuwe medewerkers. Daarnaast moest de LID vanwege de COVID-19 pandemie
voor iedere melding de afweging maken of inzet ter plaatse noodzakelijk was, of
dat het mogelijk was om de melding op afstand te behandelen om de verspreiding
van het virus zoveel mogelijk te beperken. Daar waar nodig zijn de inspecteurs
echter onverminderd ter plaatse gegaan om het dierenwelzijn te verbeteren,
uiteraard met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. Hierbij is geen enkele
buiteninspecteur besmet geraakt met COVID-19.

RESULTATEN
………………………
BOVEN
VERWACHTING
………………………

75%
eerstelijns
meldingen
………………………..

4%
eigen initiatief
dossiers
Figuur 1. Verwachte (L) en gerealiseerde (R) inzet op de kerntaken in 2020
De gerealiseerde inzet op de kerntaken staat weergegeven in Figuur 1 (rechts).
Het aantal eerstelijns meldingen is zoals verwacht gestabiliseerd en betrof in 2020
4.129 dossiers (67%), in 2019 waren dit 4.438 dossiers (70%). Het aantal zaken
dat door de politie aan de LID werd overgedragen in de tweede lijn daalde zoals
verwacht in 2020 verder naar 244 dossiers (4%), in 2019 waren dit nog 323
dossiers (5%). De verwachte stijging in het aantal ondersteuningsverzoeken heeft
plaatsgevonden, maar was niet zo groot als verwacht. In 2020 is er in 442 dossiers
(7%) om ondersteuning van de LID gevraagd en geboden, in 2019 waren dit 342
dossiers (5%). De inzet op routinecontroles is minder gestegen dan verwacht: in
2020 heeft de LID in 231 dossiers (4%) inzet gepleegd, in 2019 betrof dit 129
dossiers (2%). Dit komt enerzijds omdat de nieuwe inspecteurs in de loop van 2020
geworven en opgeleid zijn, anderzijds omdat de inzet ter plaatse sterk geprioriteerd
moest worden in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van
COVID-19 en er bij deze controles geen aanwijzingen waren dat het dierenwelzijn
in het geding was. De gerealiseerde inzet op eigen initiatief is stabiel gebleven: in
2020 is er in 274 dossiers (4%) inzet gepleegd die naar aanleiding van eigen
waarnemingen of signalen uit het netwerk zijn aangemaakt. In 2019 waren dit 262
dossiers (4%). De vrijwilligers hebben inzet gepleegd in 666 dossiers, iets minder
dan in 2019 (toen 735 dossiers). Deze daling is toe te schrijven aan
terughoudendheid bij de inzet van vrijwilligers in 2020 tijdens de COVID-pandemie.

………………………..

ONDER
VERWACHTING
………………………..

4%
tweedelijns
meldingen
………………………

7%
ondersteuning van
ketenpartners
………………………..

4%
routinecontrole
dossiers
………………………..
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3.1 Dossiers
De LID heeft in 2020 in 6.194 dossiers één of meerdere inspecties verricht. Dit is
een vergelijkbaar aantal dossiers met het voorgaande jaar (6.341 dossiers). Het
aantal nieuwe dossiers dat de LID in behandeling heeft genomen is licht gedaald
ten opzichte van 2019 (5.031 nieuwe dossiers in 2020, 5.428 in 2019). Aangezien
Meldpunt 144 de voornaamste bron van meldingen voor de LID is, reflecteert het
aantal nieuwe dossiers de fluctuatie in meldingen die daar gedaan worden. In 2020
heeft de LID 4.837 meldingen van Meldpunt 144 ontvangen. Het aantal
doorlopende dossiers waarin inspecties hebben plaatsgevonden in 2020 is
gestegen ten opzichte van 2019 (1.163 doorlopende dossiers in 2020, 913 in
2019).

DOSSIERS
………………………

6.194
dossiers
waarvan

5.031
nieuwe
en

1.163
doorlopende dossiers
………………………..

Stabiel
aantal dossiers in
behandeling
………………………..

81%
van de dossiers is
opgemaakt naar
aanleiding van een
melding gedaan bij
Meldpunt 144

Figuur 2. Aantal dossiers waarin inspecties zijn verricht in 2016-2020
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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. In 2020 heeft de LID in totaal 13.575 inspecties verricht, dit is
vergelijkbaar met 2019 (15.622 inspecties).

INSPECTIES
………………………

Administratieve inspecties

In totaal heeft de LID
in 2020

Handelingen waarmee op afstand beweringen worden geverifieerd of aanvullende
informatie wordt vergaard met betrekking tot het dossier worden geregistreerd als
administratieve inspecties. Dit zijn bijvoorbeeld bevragingen van systemen of
contact met de dierenarts, hoefsmid, betrokkene, beklaagde, melder,
medehandhavers of ketenpartners. Daarnaast heeft de LID de mogelijkheid om
een verzoek te doen voor inzet van een bestuursrechtelijk traject bij RVO op basis
van de bevindingen van de politie, die wel ter plaatse is gegaan. Deze inzet van
bestuursrecht op afstand wordt ook geregistreerd als administratieve inspectie. In
2020 heeft de LID 5.384 administratieve inspecties uitgevoerd, dit is minder dan in
2019 (toen 7.062 inspecties). Deze daling komt doordat de LID een aangepaste
wijze van registreren heeft doorgevoerd in 2020, waarbij de administratieve
handelingen die volgen uit een inspectie ter plaatse, zoals het opstellen van een
proces-verbaal of een toezichtrapport, niet meer worden geregistreerd als
afzonderlijke administratieve inspectie, maar verwerkt zijn in de registratie van de
inspectie ter plaatse.

Inspecties ter plaatse
Bij een inspectie ter plaatse gaat de inspecteur naar de locatie voor onderzoek
naar het vermeend verstoord dierenwelzijn. In 2020 heeft de LID in totaal 8.191
inspecties ter plaatse verricht, dit is minder dan in 2019 (toen 8.560 inspecties).
Deze lichte daling kan toegeschreven worden aan de maatregelen ter voorkoming
van verspreiding van COVID-19, waardoor de vrijwilligers minder ter plaatse zijn
gegaan.

13.575
inspecties verricht
………………………
Dit betroffen

5.384
administratieve
inspecties
en

8.191
inspecties ter plaatse

Figuur 3. Inspecties ter plaatse per kerntaak in 2017-2020
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3.3

Eerstelijns meldingen

Het aantal eerstelijns inspecties uitgevoerd door inspecteurs10 is ten opzichte van
2019 gelijk gebleven (5.980 inspecties ter plaatse in 2019 en 5.959 inspecties ter
plaatse in 2020). In 2020 zijn er naar aanleiding van meldingen die de LID direct
van Meldpunt 144 heeft ontvangen bovendien 3.559 administratieve inspecties
uitgevoerd.
Ondanks de screening van de meldingen door de binneninspectie bleek er bij 1.041
inspecties ter plaatse sprake te zijn van een ongegronde melding of werden er geen
dieren aangetroffen. Dit is een stijging ten opzichte van 2019: toen was er bij 658
inspecties niets aan de hand. De LID zal daarom in overleg met Meldpunt 144 de
mogelijkheden verkennen om de aanname en screening van de meldingen nog
verder te optimaliseren. Ook het aantal inspecties waarbij de betrokkene niet thuis
was is relatief hoog (1.209 inspecties), hoewel dit aantal lager is dan in 2019 (1.454
inspecties). Bij 2.478 inspecties ter plaatse (waaronder hercontroles) is er geen
(verdere) actie ondernomen omdat hiertoe geen aanleiding was of de situatie
hersteld was. Bij 1.231 eerstelijns inspecties ter plaatse was het wel nodig om actie
te ondernemen (in 2019 bij 915 eerstelijns inspecties).

EERSTELIJNS
MELDINGEN
………………………

5.959
inspecties ter plaatse

3.559
administratieve
inspecties
……………………….
Bij

1.481
inspecties is actie
ondernomen
dit waren

504
bestuursrechtelijke
acties

87
strafrechtelijke
acties

744
afspraken /
waarschuwingen
Figuur 4. Acties naar aanleiding van eerstelijns meldingen in 2018-2020
Aanvullend aan de 1.231 acties die zijn genomen naar aanleiding van een inspectie
ter plaatse zijn er nog 250 acties genomen naar aanleiding van administratieve
inspecties. Van de in totaal 1.481 acties, betrof het in 504 gevallen een
bestuursrechtelijke actie en in 87 gevallen een strafrechtelijke actie. In 744 gevallen
toonde de houder van het dier zich bereid om de situatie te verbeteren en is er een
afspraak gemaakt of een waarschuwing gegeven. In 59 gevallen heeft de houder
besloten om afstand te doen van zijn / haar dier(en) met hulp van de
districtsinspecteur en in 87 gevallen is de zaak overgedragen aan een ketenpartner
of andere organisatie.

10

Vrijwilligers voeren ook controles uit naar aanleiding van meldingen, deze staan vermeld in
hoofdstuk 3.8
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3.4

Tweedelijns meldingen

Het aantal tweedelijns meldingen is inherent aan het aantal zaken waar de LID door
de politie bij wordt betrokken ten behoeve van bestuursrechtelijke handhaving. In
2020 zijn er 354 inspecties ter plaatse en 462 administratieve inspecties verricht
naar aanleiding van tweedelijns meldingen.
Bij 56 inspecties ter plaatse naar aanleiding van een tweedelijns melding was er
niemand thuis en ondanks het feit dat de inzet van de LID op verzoek van een
ketenpartner plaatsvindt, waren er toch nog 6 ongegronde tweedelijns meldingen
en werd er in 11 gevallen niets aangetroffen. Bij 87 inspecties is er geen actie
ondernomen, bij 193 tweedelijns inspecties ter plaatse was dat wel het geval.

TWEEDELIJNS
MELDINGEN
………………………

354
inspecties ter plaatse

462
administratieve
inspecties
……………………….

321
acties ondernomen
dit waren

267
bestuursrechtelijke
acties

21
strafrechtelijke acties

28
Figuur 5. Acties naar aanleiding van tweedelijns meldingen in 2018-2020
Aanvullend aan de 193 acties die zijn genomen naar aanleiding van een inspectie
ter plaatse zijn er nog 128 acties genomen naar aanleiding van administratieve
inspecties, waaronder de inzet van bestuursrecht op afstand naar aanleiding van
een proces-verbaal van bevindingen aangeleverd door de politie. Van de in totaal
321 tweedelijns inspecties waarbij actie is ondernomen, betrof het in 267 gevallen
een bestuursrechtelijke actie en in 21 gevallen een strafrechtelijke actie. In 28
gevallen toonde de houder van het dier zich bereid om de situatie te verbeteren en
is er een afspraak gemaakt of een waarschuwing gegeven. In 5 gevallen heeft de
houder besloten om afstand te doen van zijn / haar dier(en) met hulp van de
districtsinspecteur.
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3.5

Ondersteuning aan ketenpartners

Ketenpartners kunnen de LID volgens convenantafspraken vragen om
ondersteuning bij het afhandelen van meldingen. Dit kan het op afstand of ter
plaatse inhoudelijke expertise leveren zijn, maar ook het volledig overnemen van
een melding in het kader van achtervang valt onder ondersteuning. In 2020 zijn er
460 inspecties ter plaatse en 368 administratieve inspecties ter ondersteuning van
de ketenpartners uitgevoerd.

ONDERSTEUNING
AAN
KETENPARTNERS
………………………

Bij 76 inspecties ter plaatse naar aanleiding van een ondersteuningsverzoek was
er niemand thuis en waren 76 meldingen ongegrond. Bij 183 inspecties is er geen
actie ondernomen, bij 125 inspecties ter plaatse was dat wel het geval.

inspecties ter plaatse

460
368
administratieve
inspecties
……………………….
Bij

152
inspecties is actie
ondernomen
dit waren

34
bestuursrechtelijke
acties

Figuur 6. Acties naar aanleiding van ondersteuningsverzoeken in 2018-2020

24
strafrechtelijke acties

Aanvullend aan de 124 acties die zijn genomen naar aanleiding van een inspectie
ter plaatse zijn er nog 28 acties genomen naar aanleiding van administratieve
inspecties. Van de in totaal 152 inspecties ter ondersteuning waarbij actie is
ondernomen, betrof het in 34 gevallen een bestuursrechtelijke actie en in 24
gevallen een strafrechtelijke actie. In 65 gevallen toonde de houder van het dier
zich bereid om de situatie te verbeteren en is er een afspraak gemaakt of een
waarschuwing gegeven. In 19 gevallen heeft de houder besloten om afstand te
doen van zijn / haar dier(en) met hulp van de districtsinspecteur en in 11 gevallen
is de zaak overgedragen aan een ketenpartner of andere organisatie.
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3.6

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 signaal vanuit het eigen netwerk vallen onder deze
soort inspecties. In 2020 zijn er 327 inspecties ter plaatse en 301 administratieve
inspecties op eigen initiatief uitgevoerd.
Bij 61 inspecties ter plaatse op eigen initiatief was er niemand thuis en waren 44
meldingen ongegrond. Bij 124 inspecties is er geen actie ondernomen, bij 98
inspecties ter plaatse was dat wel het geval.

EIGEN INITIATIEF
……………………….

327
inspecties ter plaatse

301
administratieve
inspecties
……………………….
Bij

114
inspecties is actie
ondernomen
dit waren

33
bestuursrechtelijke
acties

24
Figuur 7. Acties naar aanleiding van inspecties op eigen initiatief in 2018-2020
Aanvullend aan de 98 acties die zijn genomen naar aanleiding van een inspectie
ter plaatse zijn er nog 16 acties genomen naar aanleiding van administratieve
inspecties. Van de in totaal 114 inspecties op eigen initiatief waarbij actie is
ondernomen, betrof het in 33 gevallen een bestuursrechtelijke actie en in 24
gevallen een strafrechtelijke actie. In 32 gevallen toonde de houder van het dier
zich bereid om de situatie te verbeteren en is er een afspraak gemaakt of een
waarschuwing gegeven. In 17 gevallen heeft de houder besloten om afstand te
doen van zijn / haar dier(en) met hulp van de districtsinspecteur en in 8 gevallen is
de zaak overgedragen aan een ketenpartner of andere organisatie.
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3.7

Routinecontroles

In 2020 heeft de LID 204 routinecontroles ter plaatse en 200 administratieve
inspecties uitgevoerd bij 231 inrichtingen die bedrijfsmatig gezelschapsdieren
opvangen of verhandelen, onder andere bij fokkers, pensions, tuincentra en
dierenspeciaalzaken. Van de inspecties ter plaatse betrof het in 20 gevallen
hercontroles bij bedrijven die al eerder bezocht waren door een inspecteur van de
LID.

ROUTINECONTROLES
………………………

204
inspecties ter plaatse
en

200
administratieve
inspecties
bij

231
bedrijven
……………………….
Figuur 8. Resultaat routinecontroles ter plaatse in 2017-2020
Op 1 juli 2020 verliep de overgangstermijn voor het behalen van een bewijs van
vakbekwaamheid voor het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren af.
Wegens COVID-19 is er flexibel omgegaan met deze termijn en ging de LID in 2020
nog akkoord met een inschrijving voor de juiste opleiding(en). In december 2020
hebben alle inrichtingen die in het verleden een niet-akkoord brief hebben
ontvangen met betrekking tot het vakbekwaamheidsdiploma en waarbij de
overgangstermijn van toepassing was een extra waarschuwingsbrief ontvangen.
Naast deze brieven heeft de LID in 2020 aan 18 bedrijven een bevindingenbrief
akkoord en aan 77 bedrijven een bevindingenbrief niet akkoord verstuurd.
Daarnaast zijn in 2020 in totaal 18 bestuursrechtelijke en 5 strafrechtelijke acties
genomen.

184
eerste controles ter
plaatse

20
hercontroles ter
plaatse
……………………….

77
bevindingenbrieven
niet-akkoord

5
strafrechtelijke acties

18
bestuursrechtelijke
acties

Figuur 9. Acties naar aanleiding van routinecontroles in 2017-2020
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3.8

Inzet vrijwilligers

De LID heeft in 2020 verder geïnvesteerd in de vrijwillig medewerkers buitendienst.
De inzet van de vrijwilligers wordt begeleid door een coördinator, waarmee
uniformiteit en professionaliteit van de vrijwilligers wordt gewaarborgd. In 2020 zijn
861 inspecties ter plaatse uitgevoerd door een vrijwilliger, een daling ten opzichte
van 2019. De vrijwilligers zijn namelijk gedurende een aantal maanden niet ingezet
voor inspecties in huiselijke kring vanwege de maatregelen die zijn genomen ter
voorkoming van verspreiding van COVID-19.
De vrijwilligers zijn desondanks 630 keer ter plaatse gegaan naar aanleiding van
een eerstelijns melding van “licht verstoord dierenwelzijn”. Daarnaast zijn de MBD
in totaal 68 keer ter plaatse gegaan met als doel een vooronderzoek te doen en zo
aanvullende informatie te vergaren voor de inspecteur. De vrijwilligers zijn
bovendien 163 keer ter plaatse gegaan om een nacontrole uit te voeren, om een
oogje in het zeil te houden nadat de inspecteur het dossier heeft afgerond.

VRIJWILLIGERS
………………………

861
inspecties ter plaatse
………...……………..

630
inspecties betroffen
licht verstoord
dierenwelzijn

68
inspecties betroffen
vooronderzoek

163
inspecties betroffen
nacontrole
………...……………..

Figuur 10. Aantal en soort inspecties uitgevoerd door vrijwilligers in 2018-2020
Bij 140 inspecties naar aanleiding van een melding van licht verstoord dierenwelzijn
en 26 vooronderzoeken bleek er sprake te zijn van een ongegronde melding /
werden er geen dieren aangetroffen. Daarnaast stonden de vrijwilligers in totaal
102 keer voor een dichte deur. In 58 gevallen was het nodig om alsnog / wederom
een inspecteur bij het dossier te betrekken.

166
ongegronde
meldingen

535
afgerond door
vrijwilliger

58
keer inzet van
inspecteur nodig
………...……………..

Figuur 11. Resultaat inspecties uitgevoerd door vrijwilligers in 2019-2020
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3.9

Bestuurs- en strafrechtelijke acties

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. In 2020
hebben de inspecteurs van de LID in totaal 454 toezichtsrapporten geschreven,
waarvan 24 ten behoeve van in-bewaring name van dieren. Daarnaast hebben de
inspecteurs 392 toezichtsrapporten hercontrole geschreven, waarvan 13 ten
behoeve van in-bewaring name van dieren.

BESTUURSRECHT
………………………
De LID heeft

846
bestuursrechtelijke
acties genomen
……………………….
RVO heeft

511
bestuursrechtelijke
maatregelen
opgelegd
Figuur 12. Bestuursrechtelijke acties in 2018-2020

Bestuursrechtelijke maatregelen
Naar aanleiding van de rapporten van de LID heeft RVO in totaal 511
bestuursrechtelijke maatregelen genomen. Dit hield in dat 234 houders een last
onder bestuursdwang (LOB) en 186 houders een last onder dwangsom (LOD)
opgelegd kregen. Bovendien is in 38 gevallen spoed-bestuursdwang toegepast,
heeft RVO 51 lasten ter voorkoming van herhaling verstuurd en zijn er 2 bestuurlijke
boetes opgelegd.

waaronder:

234
lasten onder
bestuursdwang

186
lasten onder
dwangsom

38
spoed
bestuursdwang

2
bestuurlijke boetes

51
Figuur 13. Bestuursrechtelijke maatregelen genomen door RVO in 2018-2020
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Effect bestuursrechtelijke maatregelen
Er zijn in 2020 in totaal 338 hercontroles uitgevoerd op de lasten die door RVO zijn
opgelegd. Bij 138 (41%) hercontroles bleek de diereigenaar binnen de termijn de
situatie en daarmee het welzijn van zijn of haar dieren te hebben hersteld. Helaas
moest de districtsinspecteur van de LID bij 60 (18%) hercontroles 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 in 33
gevallen (10%) de opgelegde dwangsom verbeurd omdat er niet (tijdig) aan de
maatregelen werd voldaan. In 37 gevallen (11% van de hercontroles) heeft RVO
noodgedwongen dieren in bewaring genomen.

41%
van de eigenaren
heeft de situatie
binnen de termijn
hersteld
……………………….

60
keer herstel op
locatie

33
verbeurde
dwangsommen

37

Figuur 14. Effect van de maatregelen genomen door RVO in 2018-2020

keer inbewaringname
dieren

Strafrechtelijke acties
Indien de LID een overtreding van de wettelijke regels voor dierenwelzijn
constateert, kan de LID een overtreding rapporteren aan het OM (onderdeel
Functioneel Parket) door middel van een proces- verbaal ten behoeve van een
strafrechtelijke vervolging. In 2020 heeft de LID in totaal 168 strafrechtelijke acties
ondernomen.

STRAFRECHT
………………………
De LID heeft

168
Strafrechtelijke
acties genomen

Figuur 15. Strafrechtelijke acties in 2018-2020
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3.10

Dieren

De LID heeft in 2020 voornamelijk inspecties uitgevoerd bij honden, katten en
paarden/pony’s. In 78% van het totaal aantal dossiers waar de LID in 2020 mee te
maken heeft gehad betrof het één van deze diersoorten.

DIEREN
………………………

75%
van de dossiers
betrof honden,
katten of paarden
………………………

1.870
te dun
Figuur 16. Diersoorten betrokken in de dossiers in 2020

1.665

Conditie dieren
De dieren waarover melding is gedaan waren in de meeste gevallen te dun, of
hadden vachtproblemen. Maar ook verzorging die door specialisten gegeven
moet worden, zoals hoefbekappen, wondverzorging en veterinaire zorg ontbrak
vaak. Dit is ook terug te zien in de aard van de meldingen die gedaan zijn in 2020,
waarbij het voornamelijk het ontbreken van de juiste verzorging, huisvesting en
veterinaire zorg betrof.
Tabel 1: conditie van de dieren waarover melding is gedaan in 2020
Conditie

Aantal

Conditie

vachtproblemen

653
wond / ontsteking

644
hoeven / nagels
………………………

Aantal

Te dun

1.870

Kreupel / mank

383

3.249

Vachtproblemen

1.665

Te dik

247

verzorging

Wond / ontsteking

653

Lusteloos

148

Hoeven / nagels

644

Overleden

63

Ziek

544

1.601
huisvesting

Tabel 2: aard van de meldingen in 2020
Aard melding

Aard melding

Verzorging

3.249

Mishandeling

61

Huisvesting

1.601

Weersomstandigheden

37

Veterinaire zorg

1.598

Gedragsproblemen

36

1.210

1.210

Uit het wild onttrokken

34

voer / water

Voer / water

Aantal

1.598

Aantal

Huisvesting buiten

974

Scheiden van dieren

25

Huisvesting binnen

647

Kwaadwillige verlating

20

Hoef / klauw / poot

566

Opvang / herplaatsing

20

Vlooien / parasieten

335

Verstoring (nesten e.d.)

18

Handel

143

Dode dieren

15

Overbezetting

122

Overig

19
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In bewaring genomen dieren
In 36 dossiers heeft RVO dieren bestuursrechtelijk in bewaring genomen, dit is een
toename ten opzichte van 2019 (toen 22 dossiers). In 2020 zijn er in totaal 405
dieren in bewaring genomen, dit is een stijging ten opzichte van 2019 (toen 134
dieren). In 2020 werden er gemiddeld 11 dieren per dossier in bewaring genomen,
in eerdere jaren was dit gemiddeld 8 dieren. Met name katten, pluimvee en honden
werden door de LID (al dan niet tijdelijk) bij hun eigenaar weggehaald.
Aantal

Diersoort

Aantal

Katten

195

Konijnen

25

Pluimvee

126

Vissen

12

Honden

42

Stinkdieren

Er zijn in

dossiers

5

405
dieren in bewaring
genomen

In beslag genomen dieren
De LID heeft in 2020 367 dieren strafrechtelijk in beslag genomen in 32
afzonderlijke dossiers. Dit zijn meer dieren dan in 2019, toen zijn er 163 dieren in
18 afzonderlijke dossiers in beslag genomen. Opvallend is dat het, net als in
voorgaande jaren, voornamelijk vogels die voor de liefhebberij worden gehouden
betrof. Deze vogelsoorten worden geregeld illegaal uit het wild gevangen, de LID
heeft twee districtsinspecteurs in dienst die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Aantal

Diersoort
Katten

………………………
Er zijn in

32
dossiers

Tabel 4: aantal in beslag genomen dieren in 2020
Diersoort

………………………

36

Tabel 3: aantal in bewaring genomen dieren in 2020
Diersoort

DIEREN

Aantal

Vogels

250

Honden

62

Cavia’s / konijnen

22
4

Paarden / pony’s

27

Pluimvee

2

367
dieren in beslag
genomen
………………………
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4. INSPECTIEWERK ONDER DE AANDACHT
Dierenwelzijn leeft volop bij het publiek. De LID heeft in 2020 wederom veel media-aandacht gekregen voor het werk.
Door middel van live-verslagen op twitter, nieuwsberichten en interviews (voor radio, TV en nieuwsbladen) is het
publiek betrokken bij het inspectiewerk en de problematiek rondom dierenwelzijn in Nederland. In 2020 werd
daarnaast het tweede seizoen van ‘In overtreding’ uitgezonden, waarin handhavers (waaronder de inspecteurs van
de LID) gevolgd werden tijdens hun werk. De woordvoering over zaken van de LID is in 2020 conform de richtlijnen
ter hand genomen door de persvoorlichter van de NVDB.

Man weigert hond af te laten vallen
Ondanks meerdere waarschuwingen van zijn dierenarts
en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) weigerde de eigenaar van een 12-jarige labrador
haar af te laten vallen. De hond woog twee keer zwaarder
dan dat ze normaal zou moeten wegen, met problemen
met lopen en ademhalen als gevolg. Door de weigering
van de man om mee te werken bleef er, in het belang van
het dier, geen andere optie over dan de hond in bewaring
te nemen.

De LID kwam in actie na een melding via meldpunt 144
over een hond met overgewicht. Half maart bezochten ze
voor het eerst het adres in de gemeente Nijkerk. De hond
kon door haar gewicht nauwelijks op haar poten staan,
had ademhalingsproblemen en doordat haar nagels ook
nog eens helemaal krom gegroeid waren liep ze nog
moeilijker.

Advies dierenarts in de wind geslagen
De man bleek al twee jaar van zijn dierenarts te horen dat
zijn hond te zwaar was en dat deze echt moest afvallen.
Helaas hield de man zich niet aan het voorgeschreven
dieet, sterker nog, hond kwam zelfs nog meer aan.
Daarnaast bleek de man zich niet te houden aan de
dosering van medicijnen die hij de hond moest geven. Het
dier hoorde pijnstillers en ontstekingsremmers te krijgen
tegen de pijn in haar gewrichten en voor de luchtwegen.
Na overleg met RVO kreeg de man de opdracht om met
de hond naar de dierenarts te gaan en het behandelplan
strikt op te volgen.
Weer niks gedaan
Op donderdag 2 april ging de LID opnieuw langs om te
controleren of de eigenaar de opgelegde maatregelen
had opgevolgd. Dit bleek helaas niet het geval. De
inspecteurs zijn toen zelf, met de hulp van een
dierenambulance, met de hond naar de dierenarts
gegaan. Daar werd op basis van de bevindingen en de
weigering van de man om goed voor zijn hond te zorgen,
in samenspraak met RVO besloten om de hond in
bewaring te nemen. De hond is overgebracht naar een
opvangadres waar ze wel de juiste zorg krijgt. Ze gaat
daar op een verantwoorde manier afvallen en krijgt de
juiste medicatie. Hopelijk kan ze daarna weer genieten
van haar oude dag.
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Wie niet luisteren wil, raakt zijn dieren kwijt
Dit is zeker van toepassing op een inwoner van de
gemeente Rheden die, nadat er al twee keer maatregelen
en boetes waren opgelegd en verbeurd, nog steeds niets
deed om de leefomstandigheden van zijn dieren te
verbeteren. Nu is hij zijn 25 konijnen, 3 kippen, 2 duiven
en 3 grasparkieten kwijt. Deze zijn tijdens een
gezamenlijke controle door de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) en dierenpolitie in bewaring
genomen. Alle kosten worden op de eigenaar verhaald
en deze kan ook een proces-verbaal tegemoet zien.

Bij een eerste controle op het adres bleek dat er 5
konijnen aanwezig waren die in veel te kleine hokken
zonder bodembedekking zaten en geen water tot hun
beschikking hadden. In overleg met RVO werden
maatregelen opgelegd om de situatie te verbeteren. Dit
soort maatregelen zijn erop gericht de eigenaar zelf tot
actie over te laten gaan en te laten beseffen dat het beter
moet. Helaas bleek dit niet het gewenste resultaat te
hebben. Bij een tweede controle zaten er veel meer
dieren. Konijnen, kippen, duiven en grasparkieten. Alle
dieren zaten te klein gehuisvest, veel dieren zonder vers
drinkwater
en
geschikt
voer,
weer
geen
bodembedekking, de konijnen zaten op de traliebodem
van hun kooi. Dit is heel pijnlijk voor de dieren en de kans
op wondjes aan de poten is groot.

Ondanks boete situatie verergerd
Omdat de eerdere maatregelen niet waren opgevolgd, in
tegendeel zelfs, moest de eigenaar een boete betalen en
werden er door RVO opnieuw maatregelen opgelegd, de
eigenaar kreeg nog een kans de situatie te verbeteren.
Afgelopen dinsdag 16 juni bleek dat de eigenaar van de
eerdere controles en boetes niets geleerd had. De
leefomstandigheden van de dieren waren zelfs nog
verder verslechterd. Zowel de verblijven van de dieren als
de dieren zelf waren smerig en zaten onder de urine en
ontlasting. Vooral bij het warme weer is dat vragen om
ziektes. Bij konijnen is de kans groot op Myiasis waarbij
larven van vliegen in de uitwerpselen worden afgezet.
Deze larven vreten de dieren aan, vooral rond de anus,
dit is levensgevaarlijk voor een getroffen konijn.

Alle dieren kwijt
Het was duidelijk dat deze eigenaar niet wilde luisteren
en zelf de situatie niet zou gaan verbeteren. RVO gaf de
LID-inspecteur dit keer toestemming om alle dieren in
bewaring te nemen en over te laten brengen naar een
opvangadres waar ze de juiste verzorging krijgen. Alle
kosten worden op de eigenaar verhaald en de
dierenpolitie maakt proces-verbaal op.

"Het weghalen van dieren is een uiterst middel, eerst krijgen dierenhouders de kans de situatie zelf te verbeteren.
Deze eigenaar kreeg kans op kans maar er verbeterde niks, integendeel het verslechterde zelfs. Dat begrijpen we
echt niet", vertelt een van de betrokken LID-inspecteurs.
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Pony met hoefbevangenheid geëuthanaseerd
Op vrijdagavond 26 juni heeft een inspecteur van de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) erop
toe moeten zien dat een pony uit zijn lijden verlost werd.
Het dier bleek zwaar hoefbevangen te zijn en kon
vanwege de pijn geen stap meer zetten. De pony is na
overleg met een dierenarts en de eigenaar nog dezelfde
avond geëuthanaseerd.

De melding over een pony in de gemeente Neder-Betuwe
kwam aan het einde van de middag bij de LID binnen. Het
was een erg warme dag, de pony wilde niet lopen en kon
dus ook niet bij het drinkwater komen. Deze combinatie
van factoren leidde tot de inschatting dat er met spoed
naar de pony gekeken moest worden. Volgens afspraak
wordt in zo'n geval de politie ingeschakeld. Deze
rapporteerden later dat er voldoende drinkwater
aanwezig was, maar dat ze de pony niet in beweging
kregen en gaven daarop de zaak terug aan de LID.

hoefbeen in de hoef kan gaan verzakken of kantelen.
Hierdoor heeft het paard bij een acute hoefbevangenheid
veel pijn en kan het kreupel lopen of zelfs helemaal niet
meer willen lopen of staan. Dat laatste leek hier het geval.
Om zeker te zijn van zijn vermoedens is een dierenarts
gevraagd om naar de pony te kijken. De arts bevestigde
de hoefbevangenheid.
"Ik ga hier niet weg voordat het dier van zijn pijn verlost
is"
De pony had duidelijk zeer te lijden onder de situatie. En
dat bij temperaturen van bijna 30 graden! Het was voor
iedereen duidelijk dat het dier zo niet verder kon. Er
moest snel een beslissing genomen worden. Tussen
dierenarts en eigenaar werd de mogelijkheid om
eventueel te wachten tot na het weekend besproken, op
die manier zou het dier nog verkocht zou kunnen worden
voor de slacht. Voor onze inspecteur was dat geen
bespreekbare optie. "Ik ga hier niet weg voordat het dier
van zijn pijn verlost is", was zijn reactie. Na overleg
tussen de dierenarts en de eigenaar bleek behandeling
met pijnstillers en ontstekingsremmers in dit geval helaas
niet haalbaar. Ze hebben vervolgens besloten het dier die
avond nog te euthanaseren waardoor verder lijden is
voorkomen.

Hoefbevangenheid
Inmiddels avond besloot de LID-inspecteur alsnog zelf
poolshoogte te gaan nemen. Hij was er niet gerust op. Bij
aankomst bleek dat de pony te lange hoeven had en zeer
waarschijnlijk hoefbevangen was. Bij hoefbevangenheid
is er een ontstekingsproces gaande tussen de hoefwand
en het hoefbeen, waardoor de verbinding verzwakt en het
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Inspectie schrikt van situatie bij illegale kattenfokster
Bij het uitvoeren van een inspectie op een adres in de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag troffen de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en
de dierenpolitie een woning met in elke kamer katten,
overal uitwerpselen en zo'n sterke ammoniaklucht dat
ademen moeilijk was. Bovendien bleek de bewoonster
niet te voldoen aan de wettelijke eisen om op deze schaal
katten te fokken. Er is proces-verbaal aangezegd en ze
moet maatregelen nemen om de woning schoon te
maken en voldoende te ventileren.

Verschillende meldingen bij het landelijk meldpunt 144 en
de politie waren aanleiding voor de controle. Er moest

zaterdag 21 november een machtiging tot binnentreding
aan te pas komen om binnen te komen omdat de
bewoonster toegang tot haar woning weigerde. Er bleken
in totaal 25 katten, waaronder minimaal drie nestjes
kittens, in de woning te zitten. Ondanks de smerige
huisvesting bleek de conditie van de dieren gelukkig wel
in orde.
Illegaal fokken met katten
Als iemand 20 of meer katten of kittens per jaar verkoopt
of vier of meer nestjes per jaar heeft, dan moet die
persoon voldoen aan aanvullende regels voor het fokken
met katten. Denk aan registratie voor het bedrijfsmatig
fokken, het hebben van een bewijs van vakbekwaamheid
en de regels voor huisvesting en verzorging van
bedrijfsmatig gehouden huisdieren. Het was onze
inspecteur en de agent als snel duidelijk dat daar in dit
geval niet aan werd voldaan.
Proces-verbaal en maatregelen
De vrouw is proces-verbaal aangezegd. Daarnaast start
de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
een verder onderzoek naar deze fokster om een beter
beeld te krijgen van de duur, omvang en kwaliteit van
haar activiteiten. Ook wordt er een bestuursrechtelijk
traject gestart. De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) legt de eigenaar daarbij in de regel
maatregelen op om de woning schoon te krijgen en te
zorgen voor voldoende frisse lucht.
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5. ONZE INSPECTEURS ACTIEF OP TWITTER

Zo hou je geen schildpadden.
Vies en te weinig water, geen
UV, geen warmte en geen
ruimte. Maartregel is in de maak

N.a.v. melding 144 controle
huisvesting en verzorging van
een hond. Dit kan natuurlijk vele
malen beter.

Eigenaar vergeet keer op keer
om je hok schoon te maken. Zit
je in je eentje te verpieteren in
een veel te kleine huisvesting.

Dikke bende. Eigenaar van zijn
werk laten komen en aan de
mestvork gezet.

4 roofvogels strafrechtelijk in
beslag genomen i.v.m. hele
slechte huisvesting.

Melding over pony in
natuurgebied. Grote delen kale
huid, geen vacht.

Voor sommige eigenaren is het
moeilijk om de knoop door te
hakken, gelukkig kunnen wij dan
zorgen dat de dierenarts zijn
werk kan doen.

Zo mager en toch zo vrolijk. Na
goed overleg met RVO hond uit
een woning gehaald. Na
controle dierenarts afgeleverd
bij de juiste zorg.

Hond zag er keurig uit, maar het
aquarium wat minder. Stonk
naar rottend materiaal. Gaan
een schoon aquarium krijgen.
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Als eigenaar van een paard
dien je naar de hoeven van je
paard te kijken. Hier had veel
eerder een hoefsmid aan de
slag gemoeten.

N.a.v. melding 144 vandaag
20 cavia's aangetroffen. 3
cavia's reeds overleden. Te
kleine en vieze huisvesting,
onvoldoende water en voer.

Grote bult met vervilting, vuil
en eitjes / maden van de
groene vleesvlieg (myasis),
daarbij mager en vol vlooien.

Hebbes. Locatie onduidelijk
maar melding meer dan
terecht. Nu nog een eigenaar,
pijnstilling en een hoefsmid..

Kerkuil gehuisvest op de
stereotoren zonder plek om
zich terug te trekken en
gewoon in de woonkamer.
Gelukkig kunnen we
hiertegen nu optreden, maar
helaas komen we dit wel erg
veel tegen.

Onder bestuursrecht dit
hondje laten behandelen door
dierenarts. Zat vol met
vlooien en wordt binnenkort
ook geholpen aan zijn slechte
gebit.
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Van politie verzoek om deze
zaak op te pakken, dus
planning omgegooid en OM
ging mee met in beslag
neming van deze hond.

Ernstig vervuilde kattenbak
waartegen wordt opgetreden.
Eigenaar wilde hem net
schoon gaan maken...

N.a.v. melding via 144 dit te
kleine en ondeugdelijke
kippen/konijnenhok
aangetroffen. In het bovenste
gedeelte woont een konijn.
Eigenaar gaat de huisvesting
verbeteren.
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6. DE ORGANISATIE
6.1 Personeel
6.1.1 Bestuurder en Raad van Toezicht
De LID is een stichting met een Raad van Toezicht en
een bestuurder (bestuurder van de LID mevrouw drs.
Co’tje Admiraal).

6.1.2 Directie en staf
Het hoofd van de LID, dr. Marc Jacobs, geeft 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. Samen met de
leidinggevende binneninspectie, de beleidsmedewerker,
de jurist en een managementassistent vormde hij in 2020
het onderdeel ‘directie en staf’.

Tabel 5: formatie LID in 2020 (FTE)
Directie en staf
Hoofd
1,05
Beleidsmedewerker
0,95
Jurist
0,84
Managementassistent
0,84
Leidinggevende binneninspectie
0,84
Inspectie
Buiteninspecteurs
Coördinerend inspecteurs
Binneninspecteurs
Medewerkers binneninspectie
Vrijwilligers (MBD)

21,16
1,00
3,63
4,94
50,00

Totaal

35,25

6.1.3 Inspectie
Buiteninspecteurs
De 21 districtsinspecteurs (DI) en drie regio-inspecteurs (RI) werken in de buitendienst en zijn allen buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA) en toezichthouder. Zij verrichten handhavingstaken in het kader van strafrechtelijke en
bestuursrechtelijke onderzoeken. De buiteninspecteurs maken waar nodig gebruik van opsporingsbevoegdheden die
door het ministerie van JenV zijn toegekend én van hun toezichthoudende bevoegdheden die zijn toegekend door
het ministerie van LNV.

Binneninspectie
Op de binneninspectie (BI) werkten in 2020 vier binneninspecteurs, die buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
en toezichthouder zijn. De hoofdtaken van een binneninspecteur zijn het screenen van meldingen,
kwaliteitsbewaking, backoffice en administratie. De vijf medewerkers binneninspectie verzorgen de bemensing van
de telefoon en zijn daarmee het eerste contactpunt voor (betrokkenen van) meldingen en (mede-)handhavers.
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). De coördinator vrijwillig Medewerkers Buitendienst valt ook onder de binneninspectie.
Vrijwilligers
De medewerkers buitendienst zijn vrijwilligers die onder andere n.a.v. een melding van licht verstoord dierenwelzijn
onderzoek ter plaatse kunnen uitvoeren om te verifiëren of er inderdaad geen sprake is van een overtreding van de
wet- en regelgeving, maar het dierenwelzijn wel verbeterd kan worden. Wanneer er toch sprake blijkt van een
overtreding zal de melding alsnog in behandeling worden genomen door een inspecteur. Wanneer er geen sprake is
van een overtreding kan de vrijwilliger het gesprek aangaan met de eigenaar over mogelijkheden tot verbetering van
dierenwelzijn. Naast de meldingen licht verstoord dierenwelzijn kunnen de vrijwilligers een vooronderzoek en/of
nacontrole ter plaatse uitvoeren op verzoek van een districtsinspecteur. De vrijwilligers koppelen hun bevindingen
terug aan en worden gecoördineerd door de binneninspectie. Zij worden in het veld aangestuurd door de
districtsinspecteur en de binneninspectie.
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6.2 Overige personeelszaken
6.2.1 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
2020 heeft de LID geïnvesteerd in het opleiden van de nieuw geworven inspecteurs en het opzetten van een (online)
basisopleiding voor inspecteurs.

6.2.2 Verzuim
In 2020 lag het ziekteverzuim bij de LID op 9%. Dit verzuim is te verklaren doordat de LID in 2020 nog steeds onder
druk stond door de verhoogde werklast i.v.m. de nieuwe werkwijze in combinatie met de benodigde inspanning om
de nieuwe inspecteurs te werven en op te leiden. Daarnaast heeft de COVID-19 pandemie en de daarvoor benodigde
aangepaste protocollen ook zijn tol gehad binnen de LID. In 2020 heeft de LID opnieuw aandacht geschonken aan
de mentale gezondheid van de medewerkers door deelname 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 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 2020 zijn er 17 incidenten m.b.t. agressie en/of bedreigingen tegen inspecteurs geregistreerd. Dit is meer dan in
2019 (6 formulieren), dit is te verklaren doordat het in 2020 makkelijker is gemaakt om incidenten te rapporteren in
het reguliere registratiesysteem. 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.

6.2.4 Klachten
De klachtenafhandeling over LID-zaken is in 2020 ter hand genomen door de klachtencoördinator van de DB en door
een medewerker van de binneninspectie. Via een formulier op de website van de DB kunnen betrokkenen bij LIDzaken hun klacht kenbaar maken. De klacht en de inhoudelijke reactie worden afgehandeld door de LID. De LID heeft
in 2020 25 klachten gekregen, waarvan er slechts één deels gegrond was. Deze klacht was gericht op de bejegening
door de inspecteur als BOA.
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7. FINANCIËN
De bestuurder heeft in december 2019 de begroting vastgesteld, nadat aan haar voorgenomen besluit tot vaststelling
goedkeuring is verleend door de RvT. Per 31 december 2020 is de balans opgemaakt over het boekjaar 2020.

7.1 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 2020 deze bijdrage van het ministerie van LNV ontvangen. Daarnaast heeft de LID
voor het jaar 2020 een incidentele bijdrage ontvangen van €920.000 van de Ministeries van LNV en JenV voor het
overnemen van een deel van de werklast van de politie. Voor dat bedrag zijn in de loop van het jaar nieuwe
inspecteurs geworven, ingewerkt en ingezet. In de begroting van 2020 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 door middel van een gift. Het jaarlijkse exploitatieresultaat is hierdoor nihil.

7.2 Begroting
Tabel 6. De globale begroting en realisatie voor 2020 in vergelijking met 2019
Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
Baten
Subsidie ministerie van LNV en JenV
Bijdrage Dierenbescherming
Baten uit eigen fondsenwerving
Overige Baten
Totaal baten

€
€
€
€
€

2.315.685
405.679
94.721
169.910
2.985.994

€
€
€
€
€

2.520.000
736.418
35.000

Lasten
Personeelskosten
Algemene kosten
Totaal lasten

€
€
€

2.462.648
523.346
2.985.994

Exploitatie resultaat

€

0

3.291.418

€
€
€
€
€

1.600.000
554.747
362.326
146.274
2.663.347

€
€
€

2.681.935
609.483
3.291.418

€
€
€

2.098.523
564.824
2.663.347

€

0

€

0

7.3 Balans
Tabel 7. Balans van de stichting per jaareinde 2019 en 2020
31-12-2020
31-12-2019
(x €1)
Activa
Materiele vaste activa
€
4.963
€
2.112
Vorderingen en overlopende activa
€
339.046
€
358.423
Liquide middelen
€
0
€
1.622.069
Totaal activa
€
344.009
€
1.982.604
Passiva
Voorzieningen
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva

€
€
€
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€
€
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21.465
1.961.139
1.982.604
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BIJLAGE I – AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST
Afkortingen
JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

LID

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OM

Openbaar Ministerie

PV

Proces-Verbaal

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Begrippen

Administratieve
inspectie

Werkzaamheden waarmee aanvullende informatie ten behoeve van het dossier wordt
verzameld, zoals bevragingen van systemen, contact met diereigenaar / dierenarts /
ketenpartners om beweringen te verifiëren of aanvullende informatie te vergaren, of het
schrijven van een toezichtsrapport op basis van een PV bevindingen van de politie
(bestuursrecht op afstand).

Beschermde dieren

Diersoorten die beschermd worden krachtens de Wet natuurbescherming.

Bestuursrechtelijke
actie

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

Bestuursrechtelijke
maatregelen

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.

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. De LID is zelf niet ter plaatse
geweest.

Bevindingenbrief

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

Convenant

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

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’.
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Dierenpolitie

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

Dierenverwaarlozing

Zoals beschreven in Artikel 2.2 van de Wet Dieren: “aan dieren de nodige verzorging
onthouden”.

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 Meldpunt 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 een bestuursrechtelijk traject gestart wordt en/of een strafrechtelijk traject geïnitieerd
wordt, waarbij de LID rapporteert aan het Functioneel Parket (OM).

Eigen initiatief

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

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”.

Inbeslagname

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

Inbewaringname

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

Inspectie ter plaatse

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

Intrinsieke waarde

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

Landbouwhuisdieren

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

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.

Meldpunt 144

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

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

Ondersteuning

Secundaire ondersteuning: een ketenpartner 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.
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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.

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.

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.

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.

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.
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BIJLAGE II – WERKZAAMHEDEN
1. Handhaving naar aanleiding van meldingen uit de eerste en tweede lijn
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. De zal LID ter plaatse de afweging maken
of in opdracht van RVO 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 een bestuursrechtelijk traject starten. Alternatief en in beperkte
mate (binnen de met RVO afgestemde kaders) zal de LID zonder ter plaatse te komen contact opnemen met RVO
met het verzoek een bestuursrechtelijk traject in te zetten.

2. Ondersteuning en samenwerking met ketenpartners
De LID besteedt tijd aan de ondersteuning van 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.

3. Inspecties op eigen initiatief en naar aanleiding van signalen uit het netwerk
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 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.

4. Toezicht door middel van routinecontroles
Routinecontroles zijn bedoeld om de juiste naleving van wet- en regelgeving te controleren. Hierbij maken de
districtsinspecteurs gebruik van hun toezichthoudende bevoegdheden, die door het ministerie van 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.

5. Behandeling van meldingen licht verstoord dierenwelzijn door vrijwilligers
De LID ontvangt van Meldpunt 144 ook meldingen van ‘licht verstoord dierenwelzijn’. Dit zijn meldingen waaruit geen
indicatie van handhaving voortvloeit, maar waar wel mogelijk sprake is van (licht) verstoord dierenwelzijn. Een vrijwillig
Medewerker Buitendienst (MBD) gaat ter plaatse om in gesprek te gaan met de houder/eigenaar met behulp van
betrouwbare informatie van gerenommeerde bronnen.
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BIJLAGE III – HANDHAVINGSKETEN EN PROCES LID
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