Nieuwe straf-menukaart bij
de drukker
Binnenkort toegevoegd: zelfstandig
houdverbod voor dieren.
Bijna dagelijks kom ik bij mensen over de vloer waar het niet goed gaat met de verzorging
van de dieren. Niet goed verzorgen van een huisdier is bijna nooit iets wat mensen expres
doen. Van kwade opzet is bijna nooit sprake bij de verwaarlozing van huisdieren. Voor het
dier is de oorzaak van het uitblijven van een goede verzorging niet interessant, net zomin als
het excuus dat de baas gebruikt. De hond wil voer en de pony hoopt dat eindelijk zijn hoeven
worden bekapt. Het leed van het dier blijft gelijk en opzet is geen voorwaarde om de houder
aan te pakken. Hoe je zo’n baas aanpakt is vanuit mijn werk gezien wel heel verschillend.
In die aanpak moeten we wel eerst onderscheid maken tussen de particulier met z’n
huisdieren, de hobbyhouder met een toom
kippen of een mooi span paarden en de
economische bedrijven met hun activiteiten. Het grootste deel van de bedrijfsmatige activiteiten met dieren in de
vleessector, de melkproductie of de grote
stalhouders zal zich zo goed en zo kwaad
als het gaat aan de regelgeving houden.
Buiten de pot piesen en structureel de boel
Gerecht

Omschrijving

Prijs

Mentaliteitsgesprek

Mensen overtuigen dat het
anders kan en met uitleg
een verandering in verzorging
teweeg brengen

Gratis

Mondelinge afspraak

Gebreken benoemen en afspreken
dat het anders moet. Op basis
van vertrouwen.

Hercontrole, kosten
handhaving

Schriftelijke waarschuwing Vastleggen op papier wat er
niet goed is en hoe het anders
moet. Bij hercontrole niet goed,
dan kans op PV of bestuurlijke
aanpak.

Nog gratis, maar wel als
dossieropbouw voor
strafrecht of
bestuursdwang.

Proces-verbaal

Feiten en omstandigheden van
het strafbare feit voorleggen
middels PV insturen OM.

Zie straf-menukaart

Bestuursdwang

Feiten en omstandigheden in
rapport vastleggen en maatregelen voorstellen om het
welzijn te verbeteren.

Binnen een termijn
uitvoeren door eigenaar
dier en anders op kosten
eigenaar dier laten uitvoeren door overheid.

Zie boven

Zie boven. Duurste optie
voor de houder van het
dier.

Proces-verbaal in combinatie met bestuursdwang.
Mag samen.
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Niet goed verzorgen van een huisdier is bijna nooit iets
wat mensen expres doen

verzaken brengt geen geld in het laatje.
Natuurlijk is er een groep mensen die
omwille van economische belangen de
minimale zorg of zelfs geen zorg aan
hun dieren besteden om zodoende een
zo groot mogelijke nettowinst over te
houden.
Niet elke handelaar of opkoper van vee,
pony’s, schapen en niet elke kippenmester of varkensboer staat vooraan in
de wachtkamer van de veearts op het
moment dat er iets met hun handel aan
de hand is. Worden bij deze bedrijven misstanden aangetroffen, dan mag je wat mij
betreft spreken van opzet; bewust geen
zorg bieden aan je dieren in de hoop dat
je daarmee meer geld overhoudt. In de
benadering van dit soort gevallen geeft de
wetgever de mogelijkheid om het ook nog
onder een economisch delict te gooien.
Binnen de WED kan de rechter dan in de
beoordeling een tijdelijke stillegging van
een bedrijf opleggen. Zie de straf menukaart.
De bedrijfsmatige hoek hangt onder
andere die maatregel boven het hoofd.
Natuurlijk zijn er in de bedrijfsmatige
hoek ook gevallen waar meerdere oorzaken kunnen leiden tot het verval van
het bedrijf en het niet meer kunnen
zorgen voor de dieren. Waar ligt de grens
tussen opzet, nalatigheid of noodlot op
het moment dat je de weg helemaal kwijt
bent?

Het houdverbod als zelfstandige
maatregel

Zoals bekend zitten wij van de LID bijna
elke maand een keer bij elkaar voor
overleg. Op de agenda een aantal terugkerende onderwerpen, waaronder scholing
en casusbesprekingen.

