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Eigenaar begraaft eigen 
paarden op woonerf 

UIT DE PRAKTIJK

Eind november 2014 wordt bij het Meldpunt 144 van de dierenpolitie een extreme verwaarlo-
zing van dieren aangegeven. De dieren zouden rondlopen op een woonerf van een woning in 
het buitengebied van de provincie Flevoland.

Kort daarop ging een milieuagent ter 
plaatse voor onderzoek. De woning stond 
van de weg af en was te bereiken via 
een onverhard pad. Rondom de woning 
lagen enkele kleine perceeltjes weiland. 
De algehele toestand op het erf en aan de 
buitenzijde van de woning gaven niet het 
beeld van een verzorgd geheel. Er werden 
een paard en een pony aangetroffen. 
Beide dieren waren behoorlijk vermagerd. 
Het paard stond in zijn eigen uitwerpselen 
en de pony stond op een stenen vloer. In 
beide gevallen is dat niet erg bevorderlijk 
voor de toestand van de hoeven. Ook werd 
er een sint-bernard hond gespot in een 
van de opstallen, maar de toestand van de 
hond kon niet goed worden ingeschat. De 
bewoners waren niet thuis en alles was op 
slot. 
Besloten werd om de Landelijke Inspec-
tiedienst te informeren en later terug te 
komen. 

Enkele dagen hierna kwamen een inspec-
teur van de LID en een collega van de 
Dierenpolitie Midden-Nederland op het erf 
terug. De milieuagent kon er vanwege een 
nachtdienst niet bij zijn. Zij troffen geen 
paarden meer aan in de stallen, echter wel 
een behoorlijk vervuilde
stal waar kennelijk recent nog paarden 
gestaan hadden. Bij het betreden van de 
stallen bleken er in de naast gelegen stal 
een tweetal sint-bernards te lopen in een 
eveneens ernstig vervuilde stal. De honden 
waren broodmager, waarop besloten 
werd een dierenarts te laten komen om 
de honden te onderzoeken. Ondertussen 
ging men op zoek naar wat voer en daarbij 
stuitte men in een schuur binnen het stal-
lengedeelte op een afgesloten ruimte. Bij 
de deur rook het sterk naar weed.

De honden zijn nog op diezelfde dag 
onderzocht door de dierenarts, die 

vaststelde dat de dieren zo ondervoed 
en verwaarloosd waren dat ze na overleg 
met de LID en de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO) onder spoedbe-
stuursdwang op grond van de Wet dieren 
in bewaring zijn genomen. 

Per 1 januari 2014 zijn Dienst Rege-
lingen en Agentschap NL gefuseerd. 
Zij werken nu samen onder de naam 
Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land (RVO.nl). De nieuwe rijksdienst 
stimuleert ondernemers bij duurzaam, 
agrarisch, innovatief en internati-
onaal ondernemen. RVO.nl werkt 
in opdracht van ministeries en de 
Europese Unie.

Waarom fuseren
Dienst Regelingen en Agentschap NL 
waren beide uitvoeringsorganisaties 
van het Ministerie van Economische 
Zaken. Ze leverden namens de Rijks-
overheid diensten aan ondernemers, 
zoals subsidies, registraties, het vinden 
van zakenpartners, kennis en infor-
matie over het voldoen aan wet- en 
regelgeving. De Rijksoverheid streeft 
naar een compacte en efficiëntere 
rijksdienst. Het samenvoegen van de 
beide uitvoeringsorganisaties is een 
logisch gevolg van dat regeringsbeleid. 
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De honden werden van het erf opge-
haald door de dierenambulance en onder 
behandeling van een dierenarts gebracht. 
Vervolgens zijn de honden bij een depot-
houder gestald.

Bij onderzoek in de woning bleek er nog 
een tweetal honden in een bench in de 
woonkamer te zitten. Deze honden waren 
goed gevoed en zagen er qua verzorging 
ook goed uit. In een aparte kamer stond 
een zelfgebouwd hok met daarin een 
vergaan kadaver van een konijn.

Die dag werd achter in een van de stallen 
een volledige weedplantage geruimd. 
Dat onderzoek werd opgepakt door het 
“Hennepteam” van de Politie Midden-
Nederland. 

De hoofdbewoner was nog steeds niet 
aangetroffen. Tijdens de ruiming kwam 
hij ineens het terrein oprijden. Hij bleek 
door de buren gebeld te zijn. De bewoner 
verklaarde eigenaar van de dieren en de 
weedplantage te zijn. De vraag was “waar 
zijn de paarden?”. Hij zou de paarden bij 
de vorige eigenaren hebben gebracht. Alzo 
werd deze informatie een dag later aan de 
milieuagent doorgegeven, die deze verkla-
ring echter niet vertrouwde.

Twee dagen later kreeg deze milieuagent 
de bewoner na vele pogingen eindelijk 
telefonisch te spreken. Na enige aan-
sporing bekende de bewoner dat hij de 
paarden in de paardenbak had begraven. 
De verzorging en de kosten waren hem 
allemaal teveel geworden.

Direct werd op het erf een PD uitgezet 
en met de inzet van een kraan werden 
uiteindelijk de twee paarden uitgegraven. 
De milieuagent herkende de twee dieren 
van zijn eerste bezoek. Er werd in deze 
uitzonderlijke situatie contact gelegd met 
het NFI en de Officier van Justitie werd 

ingelicht. Een dierenarts werd gevraagd 
een uiterlijke schouw te verrichten, waarbij 
de conclusie gerechtvaardigd was dat de 
dieren aan ondervoeding waren overleden. 
Tip: om later eventueel een vergiftiging te 
kunnen vaststellen werden door de dieren-
arts traanvochtmonsters afgenomen. 
De paarden zijn in opdracht van de OvJ ter 
vernietiging afgevoerd.

Later bleek dat bedoeld perceel in april 
2009 al in een melding van verwaarlozing 
werd genoemd.

Overtreding van artikel 1.3 Wet dieren 
(Intrinsieke waarde), artikel 2.1 Wet dieren, 
artikel 3.22, lid 1 van de Regeling dierlijke 
producten.
Bovenstaande tenlastegelegde feit(en) 
worden in artikel 8.12, lid 1 en 2 van de 
Wet dieren genoemd. 
Artikel 8.12 lid 1 en 2 worden in artikel 
67 Strafvordering met name genoemd als 
zijnde een feit(en) waarvoor een bevel tot 
voorlopige hechtenis kan worden gegeven.
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