JURISPRUDENTIE

Hoge Raad over intrinsieke
waarde, gevaarlijke dieren
en soorten opzet
De Hoge Raad moet zich regelmatig over dezelfde of vergelijkbare kwesties betreffende
dieren uitspreken – vooral over min of meer gevaarlijke honden. Intrinsieke waarde echter is
een nieuw onderwerp. Terzijde komen ook enkele samenhangende uitspraken van de Rechtbank Amsterdam aan de orde over opzet in de Flora- en faunawet respectievelijk de Wet
natuurbescherming.
In D&M 2018/1 schreef ik over
de Mechelse herder Rex
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Hond ondanks intrinsieke waarde
vatbaar voor verbeurdverklaring

In D&M 2018/1 schreef ik over de
Mechelse herder Rex, die volgens zijn baas
en haar raadsman niet in beslag genomen
had mogen worden. Een hond is een dier
met intrinsieke waarde en een dier is
tegenwoordig geen zaak meer. Als zodanig
zijn dieren geen voorwerpen, vatbaar
voor inbeslagname. Het Hof Den Haag
oordeelde anders en dat oordeel krijgt nu
langs een omweg de goedkeuring van de
Hoge Raad.
In deze zaak gaat het niet om een
gevaarlijke maar om een mishandelde,
grijze Stafford (art. 2.1, eerste lid, Wet
dieren). Verdachte heeft Kaya geschopt en
geslagen en ermee gegooid. Hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete
van € 500. Welke bijzondere voorwaarde
het hof oplegde, vertelt het arrest niet. Het
hof was in elk geval van oordeel dat het
inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerp, te weten de hond Kaya,
vatbaar was voor verbeurdverklaring.
Over het enige middel van cassatie kan de
Raad heel kort zijn: “Het middel steunt op
de opvatting dat een hond, zijnde een dier
waarvan ingevolge art. 1.3, eerste lid, Wet
dieren de intrinsieke waarde wordt erkend,
niet kan worden aangemerkt als een
voorwerp dat vatbaar is voor verbeurdverklaring als bedoeld in art. 33a Sr. Die
opvatting is onjuist.”

U kunt het inmiddels dromen: Dieren zijn geen zaken ...
(foto: J. Smit)

De Advocaat-Generaal gaat wat dieper
op de materie in. Volgens het tweede lid
van art. 1.3 wordt onder erkenning van de
intrinsieke waarde verstaan de ‘erkenning
van de eigen waarde van dieren, zijnde
wezens met gevoel’.

