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Opgericht 12 juli 1919

De Vereniging stelt zich ten 
doel dier en milieu te 
beschermen.

De Vereniging van vakmensen, 
voor vakmensen.

De Vereniging wil haar doel 
verwezenlijken onafhankelijk 
van enige politieke stroming.

HandHaving

In dit nummer o.a.:

• Boa zijn is een vak
• Kreeftenstropers betrapt
• Ik weet heel weinig van de das
• Handhaving CITES binnen de EU
• Impressie van een geslaagde boa week
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Kanttekeningen

De herfst is weer ingetreden: kleurende bladeren, 

volop spinnen en weer verse goudrenetten voor 

de appeltaart! Die taart hebben we als PDM wel 

verdiend, even terugkijkend naar de BOA-week  bij de 

Politieacademie van 8, 9 en 10 september. Er waren in 

totaal over de drie dagen verdeeld, 750 deelnemers, 

een prachtige informatie- en ontmoetingsmarkt, 

een uitstekende voorziening zowel voor de plenaire 

bijeenkomsten als voor de workshops, een geweldige 

catering en de organisatie zat goed en stevig in 

elkaar. Inhoudelijk hebben we van veel deelnemers 

enthousiaste reacties ontvangen over de sprekers 

(de een natuurlijk altijd iets aansprekender dan een 

ander) en over de workshops en de leiders daarvan. 

En zelfs bij de (zowel ludieke als serieuze) afsluiting 

door Erik Braamhaar zat de zaal op donderdagmiddag 

nog vol; de parallel was goed gekozen, want het 

werk als scheidsrechter op een voetbalwedstrijd in 

een nationale of Europese wedstrijd, verschilt op een 

aantal punten niet van de rol van de handhaver in 

zijn of haar veld. Ook daar spelen de achter liggende 

organisaties en de samenleving een vergelijkbare rol.  

Samen hebben we belang bij het goed samenleven, 

(leefbaarheid en veiligheid) en ieder heeft daarin zijn 

steen of steentje bij te dragen. 

Wat de dagen ook heel mooi en waardevol maakte 

was de energie, de positieve drive, die uitging van de 

deelnemers aan het congres. Er waren mensen alle 

dagen aanwezig en anderen waren een enkele dag 

deelnemer. Er was veel goede inbreng en scherpte van 

beschouwing en visie, en ook veel pragmatische werk-

wijzen die mensen onderling deelden en er werden 

afspraken voor werkbezoeken gemaakt. Een van de 

doelstellingen van het congres was elkaar ontmoeten 

en drempels verlagen; in die opzet is het congres zeker 

ook geslaagd. 

En nu verder                                                                                                                                           
We staan samen voor de vervolgstappen: het geven 

van continuïteit aan de beweging die we met elkaar 

hebben ingezet. In de aanloop naar het congres heeft 

een aantal partijen elkaar gevonden, zoals Beboa/

BOPV, de VNG, Natuurmonumenten, de Nationale 

politie, het OM, de BOA-vakgroep ACP en het minis-

terie van VenJ, met als motoren de Politieacademie en 

PDM. Met die partners gezamenlijk gaan we zorgen 

voor een agenda voor de komende twee jaar, en een 

structuur die daarbij hoort (in aansluiting op alles wat 

er al is), zodat we over twee jaar weer zo'n inspirerend 

congres kunnen neerzetten. En daarin zullen we dan 

laten zien dat we ook echt twee jaar verder zijn, twee 

jaar in versterking van alles wat nodig is voor de 

samenwerking in handhaving en toezicht op leefbaar-

heid en veiligheid. 

Ik wil nogmaals alle deelnemers bedanken voor hun 

inbreng en ik hoop dat iedereen werk heeft gemaakt 

van het invullen van de evaluatie, zodat we het congres 

nog verder kunnen verbeteren en onze agenda voor de 

komende twee jaar nog scherper kunnen krijgen. De 

partners die dit congres hebben ondersteund en moge-

lijk gemaakt, ook van harte bedankt; mede dankzij jullie 

stond er een inhoudelijk sterk programma. Ik bedank 

de studenten van het ROC die bij de workshops waren 

en verslag hebben gelegd; een hele ervaring voor hen 

om bij een congres als dit te zijn en dan ook nog een 

belangrijke ondersteunende rol te vervullen. Tot slot 

enorm veel dank aan de mensen van de Politieacademie 

en van PDM, die onvermoeibaar en met grote betrok-

kenheid alles tot in de puntjes hebben geregeld, van 

geluid tot ontvangst tot bloemen en communicatie: om 

heel erg trots op te zijn! 

De beweging is ingezet, we gaan nu met vereende 

krachten verder. Het motto voor de komende jaren is: 

"Make things happen", zorg dat het (goede) gebeurt, 

of om met mijn zwager te spreken: "pessimisten 

hebben altijd ongelijk". Kwestie van het kiezen van het 

juiste perspectief!

Lieke Sievers
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Voorblad
De Politieacademie in Apeldoorn is de locatie 
waar van 8 t/m 10 september 2015 de boa 
week werd gehouden. 

Kreeftenstropers, een pony met extreem lange 
hoeven, vogels vangen met een mistnet  en 
het uitmaaien van de kleine karekiet. Het zijn 
allemaal praktijkzaken die voor dit nummer 
weer zijn ingezonden.  

Uiteraard komen we terug op de boaweek. 
Ruim een week voor de start was het maximale 
aantal deelnemers behaald. In dit nummer een 
impressie van een geslaagde boaweek

Uitgave nr. 5 - Oktober 2015

De redactie plaats in eerste instantie foto’s van leden 

en daarnaast foto's waarvoor rechten betaald zijn of 

die rechtenvrij zijn. Mocht er onverhoopt toch een 

foto geplaatst zijn waarvoor geen toestemming is ver-

leend dan verzoekt de redactie u contact op de nemen 

met het secretariaat van onze vereniging. 

Bij sommige artikelen plaatst de redactie foto’s die 

een illustratief karakter hebben. Overname en 

gedeeltelijke overname van artikelen uit dit blad is 

toegestaan onder bronvermelding en na toestemming 

van de redactie.

Inhoudsopgave

Voor wie is de Vereniging Politie 
Dieren- en Milieubescherming? 

De vereniging PDM richt zich op opsporing-

ambtenaren en handhavers, maar ook toezicht-

houders evenals beleidsfunctionarissen mogen 

zich thuis voelen bij de vereniging 

Politie Dieren- en Milieubescherming.

Uitgelicht

De hal was het ontmoetingscentrum tijdens 
die dagen en ook de plaats waar contacten 
werden gelegd en ervaringen van verschil-
lende diensten en personen werden 
uitgewisseld. 
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Dit jaar is het jaar van de Das. Op zich 
weten we niet zoveel van dit (nacht)dier. 
Michel Pol ging voor ons op pad en had een 
gesprek met Emiel Beijk, de dassenkenner 
van Friesland
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Dit jaar is het Jaar van de Das. Om meer over dit bijzondere dier te weten te komen heb ik 
een gesprek met de dassenkenner van Friesland, Emiel Beijk.

“Ik weet heel weinig van 
de das”

Emiel is boswachter inventarisatie en 
monitoring in Zuidoost-Friesland en al 25 
jaar werkzaam bij Staatsbosbeheer. Emiel 
was betrokken bij de herintroductie van 
de das in Zuidoost-Friesland halverwege 
de jaren negentig. Bij het maken van een 
afspraak zegt hij gelijk dat hij heel weinig 
weet van dassen. “We doen altijd wel heel 
geleerd, maar de natuur is een groot boek. 
Het hele boek en zijn context kennen we 
niet. Ja, misschien een woord of een zin, 
alleen de afzonderlijke letters kennen we!” 
Na afloop van het gesprek met Emiel is 
mij echter duidelijk geworden, dat hij het 
hoofdstuk over de das wel goed kent!

Emiel Beijk

Dassenvervolging
Het aantal meldingen van vervolging en 
verstoring van dassen is de afgelopen 
jaren toegenomen. Zo was vorig jaar nota 
bene nabij mijn eigen woonplaats een 
burcht uitgegraven en met behulp van 
honden waren een aantal dassen gedood. 
Emiel: “We hebben die locatie uitgebreid 
onderzocht. Gelet op de sporen zijn er 
meerdere mensen en honden bij betrokken 
geweest. Ik vond vier plekken met veel 
bloedsporen en dassenhaar, ik vermoed 
dat daar een dode das heeft gelegen. Het 
zou me niet verbazen dat de dassen met 

een schep zijn gedood.” Op de vraag hoe 
we de vervolging tegen moeten gaan, 
zegt Emiel: “Er zal altijd verstoring en 
vervolging blijven. Er is altijd wel een halve 
crimineel die zich gedragen weet door een 
deel van de bevolking om wat aan de das 
te doen. Mensen roepen vaak maar wat 
en al snel roept men elkaar na. In de hele 
discussie over de vermeende schade die 
dassen aanrichten aan landbouwgewassen 
blijkt vaak dat de financiële schade gering 
is. Daarentegen is de emotionele schade 
groot. Zo word ik regelmatig gebeld door 
boeren die zeggen: Ik heb schade van 
jouw dassen. Die boeren weten dat ik 
25 jaar geleden betrokken ben geweest 
bij de herintroductie van de das. Ik zoek 
zo’n boer dan altijd op en ga met hem in 
gesprek waarbij ik begrip toon voor zijn 
belangen. Vorig jaar was ik bij een boer die 
schade had in zijn maïs. Om uit te rekenen 
hoeveel de schade was, heb ik het geruï-
neerde stuk opgemeten; we kwamen uit 
op maximaal 40 euro schade. Ik vroeg hem 
wat is nou 40 euro op zo’n oppervlakte? 
Hij zei: “Ja maar het is van mij!” Onlangs 
was in de Leeuwarder Courant een groot 
artikel te lezen waarin werd gepleit om de 
das weer te mogen bestrijden. Niet eerder 
was de dassenoverlast in Zuidoost-Fries-
land zo groot als nu, aldus de krant. De 
bewoners van het buitengebied van deze 
plaatsen kennen de das van de enorme 

Geschoten das nabij gecombineerde  (vos & das) 
burcht

Vergiftigde das

gaten die ze 's ochtends regelmatig in hun 
gazon vinden. De begraafplaats zou er ook 
niet meer uitzien vanwege het gegraaf. 
“Ze rukken op”, zo valt er te lezen en een 
boer geeft aan dat hij geen maïs meer ver-
bouwt: “Se rinne de planten plat en frette 
de kolven op. Der boue wy gjin maïs foar!”

Schadetolerantie
Naast een economisch probleem is schade 
ook een sociologisch en psychologisch 
probleem. Over het algemeen kan gesteld 
worden dat de schadetolerantie onder 
boeren laag is. Een aantal oorzaken ligt 
hieraan ten grondslag. Ten eerste is er de 
angst voor onbeheersbare gevolgen van 
toegeeflijkheid oftewel dat er een plaag 
ontstaat die men, als men niet vroegtijdig 
ingrijpt, niet meer de baas kan. Het uit de 
pan gerezen aantal ganzen heeft men dan 
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bijvoorbeeld voor ogen en waarom zou de 
das zich anders gedragen dan de gans? 
Hieruit kan afgeleid worden dat het vaak 
ontbreekt aan ecologische basiskennis. 
Doorgaans staat men niet stil bij het 
mechanisme van “de stille reserve” of men 
denkt dat predatoren hun prooisoorten 
reguleren in plaats van andersom en dat 
er “te veel” zijn, dat het evenwicht is ver-
stoord zodat de mens wel moet ingrijpen. 
Wanneer ecologische kennis ontbreekt, 
vervalt men al snel in symptoombestrij-
ding.

Als derde oorzaak kan genoemd worden 
dat de meeste moderne boeren productie 
van voedsel tegen zo laag mogelijke 
kosten voorop hebben staan. Het in stand 
houden van natuur- en landschaps-
waarden is een maatschappelijke functie 
van het boerenbedrijf die vaak alleen maar 
met behulp van subsidies aandacht krijgt. 
Als laatste oorzaak kan nog genoemd 

worden dat schadevergoeding en scha-
detaxatie niet altijd gemakkelijk zijn, wat 
weer een bron van ergernis kan zijn voor 
de boer. Emiel weet mij te vertellen dat 
de jaarlijkse schade veroorzaakt door 
koolmezen vele malen groter is dan de 
dassenschade. “Natuurlijk is het ver-
velend wanneer je landbouwvoertuig 
schade oploopt omdat het wegzakt in een 
vluchtpijp van een das. Ik wil dat ook niet 
bagatelliseren”, zegt Emiel, “maar scha-
detolerantie is een gecompliceerd verhaal 
en er is een sterke neiging om een ‘Zwarte 
Piet’ te zoeken.” 

Het is de psychologische aversie tegen 
identificeerbare boosdoeners. Nog tot 
ver in de achttiende eeuw zijn processen 
gevoerd tegen dieren. Meestal tegen 
honden, paarden of stieren die door 
hun onstuimig gedrag letsel of dood 
van een mens op hun geweten hadden 
(H.P. Gallacher, 1988). Emiel: “Hetzelfde 
‘zwartepieten’ zie je in de discussie over de 
achteruitgang van de weidevogels. 25 jaar 
geleden zag je hier in Zuidoost-Friesland 
nog de wulp en de grutto. Velen wijten 
de achteruitgang aan de toegenomen 
predatie door roofvogels en roofdieren 
waaronder de das. Op populatieniveau is 
een predatieverlies van 25% aanvaardbaar, 
echter door een veranderd grondgebruik 
door de intensieve landbouw zijn de 
weidevogels hier verdwenen. Door eerlijke 
voorlichting kunnen we mogelijk dat 
hardnekkige misverstand wegnemen. De 
verarming van de weilanden wordt mede 
veroorzaakt door onszelf omdat wij niet 
meer voor een pak melk willen betalen! 
Kost dat pak melk één euro? Nee, dat kost 
veel meer. Denk alleen al aan de water-
zuivering, maar ook aan de ontwatering 
en ten gevolge daarvan de bodemdaling 
en het oxiderende veen met als gevolg 
een toename van de CO2. Als je alles zou 
berekenen dan kost een pak melk wel 
twee of drie euro. Met andere woorden: 
een groot deel van de werkelijke rekening 
schuiven we voor ons uit en moeten we 
later betalen. We moeten eigenlijk van een 
economisch gestuurde naar een ecologisch 
gestuurde samenleving!“ 
Emiel valt stil en kijkt peinzend voor zich 
uit. In een paar zinnen schetst hij de 
complexe achtergrond van onze aversie 
tegen dieren die vermeend schadelijk zijn. 
Die maakt deel uit van het verhaal over 
de maatschappelijke achtergronden van 
natuurbederf en het is het verhaal dat snel 
ter tafel komt bij natuurhandhavers en 
beschermers. 

  Pijpstoppen

Het dichtstoppen van pijpen wordt 
regelmatig vastgesteld. In een 
burcht nabij Mildam werden een 
dertigtal pijpen geteld die waren 
dichtstopt met takken, afrastering-
palen en boomstammen. De aanwe-
zige dassen lieten zich echter niet 
ontmoedigen en groeven de pijpen 
iedere keer weer uit of maakten er 
nieuwe pijpen bij. Een proces dat 
vermoedelijk al lange tijd bezig was. 
Geplaatste camera’s leverden helaas 
onvoldoende bewijs om met vrucht 
proces-verbaal op te maken tegen 
de dader. De vermoedelijke dader, 
die naast de burcht woonde, is wel 
bezocht. Het bleek dat de dassen 
voortdurend zijn gazon ruïneerden 
gelet op de vele snuitputjes. Na het 
aanspreken van de man is het dicht-
stoppen van de pijpen gestopt.

Stofzuiger
De das hoort tot de familie der marterach-
tigen, roofdieren, maar is in feite een trage 
rondsnuffelende alleseter, een scharrelaar. 
Hij eet gedurende het hele jaar zowel dier-
lijk als plantaardig voedsel. De das is een 
slechte jager en hij pakt alleen wat direct 
voor zijn neus komt. Het is om die reden 
dat hij wel een stofzuiger wordt genoemd. 
Zijn opvallende koptekening en luidruch-
tige manier van foerageren zorgen ervoor 
dat alles wat alert of goed ter been is 
ontsnapt. Een nest fazanteneieren of jonge 
hazen is echter een gemakkelijke en voed-
zame prooi voor de das, iets wat hem niet 
altijd geliefd maakt onder jagers. De das 
heeft een krachtig lijf met grote klauwen 
en een indrukwekkend gebit. Het dier is 
echter bijzonder zachtaardig en heeft 
verrassend kleine prooien op zijn menu. 
Zijn hoofdvoedsel bestaat namelijk uit 
regenwormen die hij bij nat weer van het 
gras raapt. Bij een onderzoek werden bij 
75% van de onderzochte dassen wormen 
in de maag aangetroffen. 65% hiervan 
had zelfs alleen maar wormen in de maag. 
Intensief begraasde weilanden met kort 
gras zijn dus uitermate geschikt voor de 
das. Bij lang gras (extensieve begrazing of 
verruiging) ziet de das de wormen niet en 
worden de wormen door het bewegende 
gras gewaarschuwd waarna ze onder 
de grond kruipen. Uit onderzoek (Kruuk, 
1989) is gebleken dat de ideale lengte van 
het gras tot 5 cm is. Bij zeer droog weer in 
de zomer blijven de wormen dieper onder 
de grond. Bij gebrek aan ander voedsel 
kan een das dan schade toebrengen aan 
grasland door te graven naar emelten 
en larven van meikevers (engerlingen). 
Beheerders van sportvelden kunnen dit 
overigens voorkomen door het plaatsen 
van een stroomdraad. 
Naast wormen eet een das ook insecten, 
slakken, amfibieën, (nesten van) muizen 
en ratten, egels, kleine kadavers, bessen, 
valfruit, granen en maïs. Een das moet 
gemiddeld 400 tot 600 gram voedsel per 
dag eten. Het duurt dus uren voordat 
de das genoeg voedsel heeft gevonden 
(Dassenwerkgroep Brabant, 2015). Over 
het voedsel van de das heeft Emiel nog 
een leuke anekdote. “Bij de eerste herin-
troductie in Gaasterland in de jaren zestig 
werden de dassen in de uitwenkooi gevoed 
met eendagskuikens. Toen ze eenmaal 
werden losgelaten liepen ze direct naar de 
eerste de beste pluimveehouder. Dit gaf 
zoveel problemen dat ze weer zijn terug-
gevangen. We hebben daarvan geleerd dat 
je ze het beste kunt voeren met voer dat 



Dier & Milieu 2015 / 5 Pagina 6

ze niet in de natuur kunnen vinden; we 
voeren ze nu in de uitwenkooi honden-
brokken en pens.”

Verkeersslachtoffers
Er worden in Nederland veel dassen aan-
gereden, zowel op snelwegen als op kleine 
landweggetjes. In het overvolle Nederland 
moeten dassen vaak wegen oversteken 
om van hun burcht bij hun voedselge-
bieden te komen en dan gaat het nogal 
eens mis. Gemiddeld worden er per dag in 
Nederland 2 dassen doodgereden. Op dit 
moment doodt het verkeer jaarlijks 15 à 
20 % van de dassenpopulatie. Das&Boom 
vraag aan iedereen de locatie van doodge-
reden dassen te melden via dasenboom@
dasenboom.nl. Met die gegevens kan de 
vereniging de dassen beter beschermen 
door te stimuleren dat rasters langs wegen 
worden geplaatst en tunnels worden 
aangebracht om dassen veilig over te laten 

2015 is door de Zoogdier-vereniging 
en Das & Boom uitgeroepen tot Jaar 
van de Das. Er zal dit jaar een das-
sentelling plaatsvinden, een dassen-
boek verschijnen en een symposium 
worden georganiseerd. Daarnaast 
zal veel aan voorlichting worden 
gedaan. Zo zal een lesbrief worden 
gemaakt en worden dassentunnels 
gepromoot om het aantal verkeers-
slachtoffers terug te brengen. Het 
jaar van de Das is een kroon op het 
werk van de dassenliefhebbers en 
onderzoekers. De das was 50 jaar 
geleden nog een ernstig bedreigde 
diersoort in Nederland. Dankzij 
geslaagde reddingsoperaties gaat 
het nu weer goed met de das. De 
organisatoren van het Jaar van de 
Das willen dat er veel meer mensen 
kennis maken met de das en dat zij 
van zijn aanwezigheid in het land-
schap kunnen genieten.

steken (Das&Boom, 2015).
“In het voorjaar worden de jongen van 
vorig jaar de burcht uit gebonjourd door 
de ouders. Deze dieren gaan zwerven en 
lopen het meeste risico onder een auto 
terecht te komen. Een andere doods-
oorzaak is verdrinking. Ondanks dat de 
das goed kan zwemmen, ontdekten we 
met het uitzetproject dat meer dan de 
helft van de gezenderde dassen was 
verdronken. We hebben toen stevig 
ingezet op voldoende uittreedplaatsen en 
steenstortoevers. Overigens wanneer er 
uittreedplaatsen worden aangelegd, is dat 
vaak niet eens aan de das besteed. Dassen 
zwemmen meestal niet langs de oever, 
maar op en neer van oever naar oever 
totdat ze van uitputting verdrinken. Steile 
oevers met beschoeiing zijn dodelijk!” 
Wanneer een das dood gaat, heeft dat 
vaak grote gevolgen voor de achterge-
bleven dieren.
Een dassenpopulatie bestaat uit relatief 
kleine aantallen. Op de gemiddelde das-
senburcht wonen maar 2,6 dassen. Elke 
das die sneuvelt, heeft een grote impact 
op de sociale structuur van die groep. Als 
een vruchtbaar vrouwtje sneuvelt, kan 
het jaren duren voordat er weer jongen 
geboren worden op die burcht. Wanneer 
een zogend vrouwtje wordt doodgereden 
blijven de jongen diep onder de grond 
onverzorgd achter. In Nederland heeft een 
das relatief weinig kans om te midden van 
familie en nakomelingen van een rustige 
oude dag te kunnen genieten (Das&Boom, 
2015). 

Rundertuberculose & perenvuur
Ik vraag Emiel hoeveel dassen er zijn. “We 
weten eigenlijk niet precies hoeveel het 
er zijn. De das is over het algemeen een 
nachtdier en laat zich niet gemakkelijk 
spotten of je moet met wildcamera’s 
werken. We tellen meestal het aantal 
burchten. Men schat dat er in 1900 in 
Nederland zo'n 12.000 dassen leefden, in 
1980 waren dat er nog 1200. Voornamelijk 
vanwege vervolging en de toegenomen 
welvaart ging het bergafwaarts met de 
das in Nederland. Door inspanningen 
van vooral Das&Boom is het aantal nu 
gegroeid naar ongeveer 6000. Ik denk 
overigens dat de dassenpopulatie nog gaat 
toenemen, ik denk dat ze de lege plekken 
gaan opvullen en dat ze zich misschien 
wel in toenemende mate in de taluds van 
snelwegen gaan vestigen. Het zijn dieren 
van droge gebieden, ze houden er niet van 
om in de natte prut te zitten.”
Tot 1947 mocht de das bejaagd worden 

en tot 1960 kon je nog een ontheffing 
krijgen om de das te bestrijden. In de 
ons omringende landen zoals Duitsland 
en Engeland wordt de das gewoon nog 
bestreden. In Duitsland zeggen ze: „Als da 
zu viel Dachsen sind, muss man die Finger 
krümmen!“ In Engeland bestrijden ze de 
das omdat de dieren medeverantwoorde-
lijk zouden zijn voor de verspreiding van 
rundertuberculose. “Het valt mij overi-
gens tegen dat de Engelsen om politieke 
redenen nog steeds niet echt wetenschap-
pelijk onderzoek hebben gedaan naar het 
causale verband. Het doet mij denken 
aan de jaren '50 en ’60 toen de fruit-
teelt werd getroffen door een epidemie 
van perenvuur, die hectares appel- en 
perenboomgaarden vernietigde. Maar niet 
alleen appel en peer, ook de meidoorn en 
andere rozenstruiken waren vatbaar voor 
perenvuur. De meidoornhagen rondom 
boomgaarden werden daarom al snel met 
een beschuldigende vinger aangewezen; zij 
zouden de belangrijkste haard voor deze 
ziekte zijn. Tot aan het einde van de vorige 
eeuw gold in Nederland de verplich-
ting om alle door perenvuur aangetaste 
meidoorns te rooien. Inmiddels is al lang 
gebleken dat de meidoorn niet de ver-
spreider is van perenvuur. Zo zie je maar”, 
zegt Emiel glimlachend, “we doen altijd 
wel geleerd maar we kennen het grote 
boek der natuur nog maar nauwelijks!”

   
   Tekst: Michel Pol
   Foto’s: A.J. Brink, M. Pol, jagdaktuelle 

Ook in Oostenrijk is de das bejaagbaar.
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Handhaving CITES binnen 
de EU

INTERNATIONAAL HANDHAVEN

Deze keer wil ik de handhaving van CITES 
binnen de EU eens onder de loep nemen. 
De afgelopen jaren is vaak geprobeerd de 
aard en omvang van de illegale handel 
in beschermde planten en dieren naar en 
binnen de EU in kaart te brengen. 
Criminoloog Daan van Uhm heeft op dit 
gebied recent onderzoek verricht, vooral 
naar de rol van de EU maar tevens naar de 
rol van Nederland. Eén van de uitkomsten 
van zijn onderzoek was dat het aantal 
inbeslagnemingen circa 10 procent van de 
werkelijke omvang van de illegale handel 
betrof. 

Bij dergelijk onderzoek is het aantal gere-
gistreerde inbeslagnemingen per lidstaat, 
naast informatie via inlichtingen, de 
belangrijkste en meest tastbare indicator.
Uiteraard kan men zich afvragen of een 
land met veel inbeslagnemingen een 
belangrijke rol speelt in de illegale handel 
of gewoon zijn handhaving beter op orde 
heeft. In ieder geval kun je wel bepalen 
welke landen slecht presteren als het om 
handhaving CITES gaat en welke landen in 
ieder geval in staat zijn een groot aantal 
inbeslagnemingen te realiseren, ongeacht 
de omvang van hun rol in deze illegale 
handel. 

In 2000 bestond de EU uit 15 lidstaten 
en dit aantal is sindsdien gegroeid tot 28. 
Kroatië was lidstaat nummer 28 en is op 1 
juli 2013 toegetreden.
Op basis van het aantal inbeslagnemingen 
(bron EU-TWIX) kan worden vastgesteld 
dat 10 van de 28 lidstaten sinds 2000 
verantwoordelijk zijn voor circa 90 procent 
van alle inbeslagnemingen op het gebied 
van CITES. Over het algemeen betreft dit 
vooral de grotere lidstaten die vóór of 
sinds 1995 al EU-lid waren en die qua 
omvang of ligging voor import en door-
voer van betekenis zijn, zoals: Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Nederland, België, Oos-
tenrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk (GB). Polen, dat in 2004 tot de 
EU is toegetreden, staat ook op dit lijstje.

Nederland doet het net als zuiderbuur 
België niet gek en staat qua aantal gerea-

liseerde inbeslagnemingen op het gebied 
van CITES sinds 2000 altijd in de top 5 en 
enkele jaren zelfs - na Duitsland, dat altijd 
bovenaan staat - op plaats 2. Landen zoals 
Hongarije, Tsjechië. Slowakije, Slovenië, 
Estland, Letland, Litouwen, Denemarken en 
Ierland behoren tot de middenmoot.
Ook valt op dat een aantal landen die qua 
grootte, lengte van de grens met derde 
landen en bestaande handelsroutes (dus 
ook smokkelroutes) hoog in de lijst zouden 
moeten staan, juist erg slecht scoren. Het 
gaat hierbij om Griekenland, Roemenië en 
Bulgarije. 
Ook Portugal scoort vooral de laatste 
drie, vier jaar slechter. Polen behoort nu 
nog wel bij de top 10 van goed scorende 
landen, maar is van plaats 3 (vóór 2010) 
naar plaats 10 (in 2013) teruggevallen.
Landen zoals Bulgarije, Roemenië en 
Griekenland zijn de laatste paar jaar juist 
erg in trek bij smokkelaars, zoals blijkt uit 
diverse grootschalige onderzoeken door 
andere EU lidstaten.
Portugal wordt vooral genoemd als land 
van binnenkomst als het gaat om smokkel 
van vogels. 

Het spreekwoord “dweilen met de kraan 
open” is dan ook zeer toepasselijk voor de 
situatie zoals die nu bestaat. Een ander 
gezegde: “de sterkte van de ketting wordt 
bepaald door de zwakste schakel”, is ook 
zeer toepasselijk.
Zolang de handhaving van CITES niet 
in alle EU lidstaten op hetzelfde niveau 

Grijze roodstaart papegaaien worden vaak via Bulgarije 
ingevoerd. ( foto: CITES MA Bulgarije)

Smokkel papegaai- eieren in kokosnoot. 
( foto: Douane Portugal)

Röntgen beeld van een kokosnoot. 
( foto: Douane Portugal)

is zullen criminelen altijd de “zwakste 
schakel” weten te vinden.
Gebruikelijk is dat kandidaat-lidstaten 
ondersteuning van de Europese Commissie 
krijgen in het opzetten van een slagvaar-
dige handhaving op het gebied van CITES. 
Wellicht zou het goed zijn, nu het ook 
financieel weer wat beter gaat binnen de 
EU, om landen zoals Griekenland, Bul-
garije, Roemenië en Portugal ook eens 
te ondersteunen om hun handhaving op 
CITES gebied te verbeteren. 

   Tekst: Jaap Reijngoud
   ReijngoudCoNCEPT - EU TWIX Support     
   Officer
   E-mail: reijngoudconcept@gmail.com
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De Flora- en faunawet 
toegelicht - aflevering 33 
De uitoefening van de jacht – over de 

jachtmiddelen – fretten en buidels

Reeds besproken onderwerpen
2009:  Begripsbepalingen, jachthouder en 

grondgebruiker.
2010:  Gastjager, schriftelijke toestem-

ming, opening jacht, weidelijkheid.
2011:  Eisen jachtveld, jachtgeweren.
2012:  Nachtzichtapparatuur, munitie en 

jachthonden.
2013:  Roofvogels en CITES, valkeniers-

akte, houden van jachtvogels.
2014:  Jagen met jachtvogels, de eenden- 
  kooi.
2015:  Lokeenden of lokduiven, duiven- 
  carrousel. 

Hoewel de nieuwe ‘Natuurwet’ door de 
Tweede Kamer is aangenomen en de 
Eerste Kamer volgens een bericht van de 
Rijksoverheid het wetsvoorstel dit jaar nog 
behandelt, vervolgen we onze bespre-
kingen van de huidige Flora- en faunawet 
tot de nieuwe wet in werking treedt. Het 
is de bedoeling om dan verder te gaan 
met de behandeling van de Wet natuurbe-
scherming. We zijn bezig met de jachtmid-
delen. Deze keer bespreken we de ‘laatste’ 
jachtmiddelen: fretten en buidels. Ze 
worden genoemd in artikel 50 lid 1 onder f 
en g Flora- en faunawet. 

Fretteren
Het konijn is beschermd want het is 
genoemd in bijlage 1 van de Bekendma-
king lijsten beschermde inheemse dier-
soorten 2013, van de Flora- en faunawet. 
Het is op grond van artikel 32 lid 1 Flora- 
en faunawet aangewezen als wildsoort 
(jachthouder gerechtigd) en op grond van 
artikel 65 lid 1 onder a Flora- en faunawet 
als landelijke schadesoort (grondgebruiker 
gerechtigd). De jacht op konijnen met 
behulp van een fret en buidels is oud. 
Wanneer we zoeken op internet zijn er 
allerlei illustraties en toelichtingen te 
vinden waaruit duidelijk wordt dat men al 
bij de Romeinen en in de Middeleeuwen 
doorhad dat konijnen goed te vangen zijn 
met fretten en buidels. De werkwijze is 
eenvoudig. Wanneer men het (jacht)veld 
goed kent en weet waar het gangenstelsel 
van de konijnen zich bevindt kunnen de 
‘pijpen’ worden afgezet met buidels. Daar-
voor kunnen netten of metalen kooitjes 
worden gebruikt. De jager laat de fret 
los in het gangenstelsel van de konijnen. 
De fret jaagt de konijnen op en jaagt ze 
uit het gangenstelsel en wanneer ze uit 
de ‘pijpen’ springen worden ze gevangen 
in de buidels. De buidels zijn netjes die 
zelfsluitend zijn. Wanneer het konijn er 
in springt sluit het zich en is het konijn 
gevangen. Eenvoudig en geruisloos. 

Wanneer men het (jacht)veld goed kent en weet waar 
het gangenstelsel van de konijnen zich bevindt kunnen 
de ‘pijpen’ worden afgezet met buidels.

Eenvoudige vorm van jagen
Voor het fretteren van konijnen is geen 
jachtakte vereist zolang er geen geweer 
of jachtvogel wordt gebruikt. Dus wanneer 
iemand jachthouder is of een schriftelijke 
toestemming van de jachthouder heeft, of 
in diens aanwezigheid in het veld is kan er 
met fretten en buidels gejaagd worden op 
konijnen. Vanzelfsprekend wel binnen de 
geopende jachttijd. Verder hoeft het jacht-
veld niet uit minimaal veertig hectares te 
bestaan wanneer er geen geweer wordt 
gebruikt. 
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Schadebestrijding
Het konijn is niet alleen genoemd als wild-
soort maar is tevens aangewezen als een 
landelijke schadesoort. De grondgebruiker 
is op grond van artikel 65 lid 3 Flora- en 
faunawet bevoegd tot het uitvoeren van 
verboden handelingen, zoals onder andere 
het doden (artikel 9 Flora- en faunawet) 
van een beschermde inheemse diersoort, 
in dit geval het konijn. Wanneer er in het 
kader van beheer en schadebestrijding met 
de fret ‘gejaagd’ wordt op konijnen zijn 
bovenstaande jachtregels ook van toepas-
sing, behalve natuurlijk de bepalingen 
ten aanzien van de opening en sluiting 
van het jachtseizoen. Want in het kader 
van beheer en schadebestrijding mag het 
konijn gedurende het gehele kalenderjaar 
worden gevangen en gedood. Indien de 
‘jager’ niet de grondgebruiker is heeft hij 
of zij wel een schriftelijke toestemming 

Al heel vroeg had men door dat konijnen goed te 
vangen zijn met fretten en buidels. ( foto: archief)

van de grondgebruiker nodig. Zie artikel 65 
lid 6 Flora- en faunawet. Het eenvoudige 
fretteren kan wel eens een uitkomst zijn 
wanneer konijnen binnen de bebouwde 
kom schade veroorzaken, denk bijvoor-
beeld aan sportvelden. 

Schadebestrijding en toch jagen…
Bewust schreef ik ‘jager’. Ook wanneer 
konijnen (en houtduiven) worden gedood 
in het kader van beheer en schadebe-
strijding is er naar de letter van de wet 
sprake van jagen en zijn de bepalingen 
ten aanzien van jagen (denk aan artikel 53 
Flora- en faunawet) van toepassing, met 
dit verschil dat niet de jachthouder maar 
de grondgebruiker bevoegd is ten aanzien 
van beheer en schadebestrijding. Een en 
ander kan afgeleid worden uit de tekst van 
artikel 15 lid 1 Jachtbesluit: ‘(…) geldt niet 
wanneer wordt gejaagd ter uitoefening 
van de bevoegdheden toegekend bij of 
krachtens de artikelen 65 en 68 van de 
wet (…).’ Hier 
spreekt de wet-
gever dus over 
‘jagen’ in het 
kader van beheer 
en schadebestrij-
ding. Konijnen en 
houtduiven zijn 
wildsoorten en 
het doden van 
wild is jagen. 

Zie artikel 1 lid 
1 Flora- en 
faunawet. 

Voor het fretteren van konijnen is geen jachtakte vereist 
zolang er geen geweer of jachtvogel wordt gebruikt. 
( foto: H. Peeters)

De fret is niet beschermd
De fret is een marterachtige en behoort 
tot dezelfde familie als bunzing, hermelijn 
en wezel. Deze drie zijn echter genoemd 
in bijlage 1 van de Bekendmaking lijsten 
beschermde inheemse diersoorten 2013 
en zijn daarmee beschermd. De fret is 
niet genoemd in bijlage 1 van genoemde 
‘bekendmaking’ en is geen beschermde 
inheemse diersoort. Fretten zijn roofdieren, 
snel en effectief. Ze zijn ook familie van de 
otter, das, steen- en boommarter. Fretten 
zien er in de wildkleur bijna uit als een 
bunzing. Voor de goede zichtbaarheid in 
het veld heeft men daarom een voorkeur 
voor de albino’s. Dat zijn witte fretten. 

Dank
Met dank aan Henk de Man, oud-
commandant veldpolitie en voormalig 
voorzitter van de KNJV-werkgroep ‘Vragen 
over jagen’. Hij was bereid om de tekst 
door te nemen en mij te voorzien van op- 
en aanmerkingen. 

Het konijn is niet alleen genoemd als wildsoort maar is 
tevens aangewezen als een landelijke schadesoort.

Fretten zijn roofdieren, 
snel en effectief. 
( foto: archief)

   Tekst: 
   Henri Madern, Politie Eenheid 
   Den Haag
   henri.madern@politie.nl; 
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BOA week
Boa zijn is een vak  

Nico Hulsman, Omgevingsdienst IJmond

We waren elkaar al een aantal jaren niet meer tegen gekomen en nu werken we sinds kort 
weer samen aan een handhavingszaak. Ik heb het over Nico Hulsman van de Omgevings-
dienst IJmond die namens het bevoegde gezag zorg draagt voor het toezicht op in dit geval 
de inrichting en ik vanuit het bevoegde gezag van de minister van Infrastructuur en Milieu 
(I&M) voor het Besluit bodemkwaliteit. Later zal blijken dat toezicht op inrichtingen nog maar 
een beperkt deel is van de werkzaamheden die Nico namens de Omgevingsdienst IJmond 
uitvoert. Maar daarover straks meer.
Ik ken Nico als een gedreven en gepassioneerd toezichthouder. Naast toezichthouder is Nico 
ook aangesteld als Boa. Tijd om eens in het kader van onze serie “Boa zijn is een vak” hier-
over met hem een praatje te maken.

Vertel eens iets over jezelf en met 
name hoe je in de ‘milieuhandhaving’ 
terecht bent gekomen.
Mijn naam is Nico Hulsman en ik ben 49 
jaar oud. Ik ben woonachtig in Velsen en 
werkzaam bij de Omgevingsdienst IJmond.
In 1986 ben ik na de middelbare school 
mijn carrière begonnen als straatagent bij 
de gemeentepolitie Haarlem. Gedurende 
vijf jaar heb ik als straatagent in een van 
de vijf Haarlemse wijkteams gewerkt. In 
die teams werd volgens het generalistische 
systeem gewerkt. Iedereen deed in feite 
alles, met uitzondering van de zware cri-
minaliteit. Ik heb daar in die tijd heel veel 
geleerd, vooral door de recherchematige 
onderzoeken die we zelf uitvoerden. Uit-
eindelijk had ik sterk de behoefte om enige 
richting te geven aan m’n werk. Ik wilde 
me graag in een bepaald thema binnen de 
politieorganisatie verdiepen, echter zo’n 
vorm van specialisatie paste niet binnen 
het concept van de wijkteams. We waren 
tenslotte allemaal generalisten en specia-
listen pasten niet binnen dat concept.
Ik had toen al veel affiniteit met milieu 
en wilde me binnen de politieorganisatie 
daar graag verder in specialiseren. Zo 
wilde ik vroeger altijd graag boswachter 
worden. Die liefde voor de natuur is 
eigenlijk nooit meer verdwenen. Ik ben 
toen op eigen initiatief en in eigen tijd 
milieukunde gaan studeren. Toen ik mijn 
diploma bijna binnen had ben ik buiten 
de politieorganisatie rond gaan kijken, om 
er achter te komen wat mijn diploma nu 
eigenlijk waard zou zijn. Zo ben ik in 1992 
redelijk snel bij Rijkswaterstaat, directie 
Noord-Holland, afdeling handhaving Wvo 
(Wet verontreiniging oppervlaktewateren) 
terecht gekomen.
Ik oefende toen het toezicht uit op 

afvalwaterlozingen binnen het gehele 
Amsterdamse havengebied en overige 
rijkswateren binnen Noord-Holland, zoals 
de havens van IJmuiden, Den Helder e.d. 
Bij Rijkswaterstaat werd ik van alge-
meen opsporingsambtenaar, onbezoldigd 
ambtenaar van het Korps Rijkspolitie. 
Binnen Rijkswaterstaat pakte ik vaak de 
strafrechtelijke onderzoeken op. Ik heb 
bij Rijkswaterstaat een leuke en leerzame 
periode meegemaakt, maar wilde toch 
graag binnen milieu breder bezig zijn 
dan alleen met de Wvo.  Op een gegeven 
moment liep ik tegen een vacature van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat aan. 
Bij de afdeling luchtvaart van de Rijksver-
keersinspectie zochten ze een inspecteur 
gevaarlijke stoffen. Ik woonde niet zo ver 
van Schiphol en vond het thema gevaar-
lijke stoffen best wel interessant. Er was 
ook de eis om in die functie het boa-schap 
te vervullen en een combinatie van eisen  
heeft me doen besluiten om op die functie 
te solliciteren. 

Wat werd je taak bij de Rijksverkeers-
inspectie?
In 1997 werd ik bij de Rijksverkeersin-
spectie aangenomen. Ik heb in die functie 
ontzettend veel geleerd over gevaarlijke 
stoffen en monsterneming. We inspec-
teerden of de verpakking, documentatie en 
belading van gevaarlijke stoffen voldeed 
aan internationale luchtvaartregelgeving. 
Daarnaast maakte ik samen met vijf andere 
collega’s van de Rijksverkeersinspectie deel 
uit van een monsternameteam. Ik kreeg de 
beschikking over een monsternamebus en 
kon vervolgens als monsternemer binnen 
geheel Nederland ingezet worden. Als 
team Luchthavens bedienden we feitelijk 
alle luchthavens in Nederland, maar het 
zwaartepunt lag wat dat betrof toch wel 
op Schiphol. Transporten van gevaarlijke 
stoffen werden door ons gecontroleerd en 
bij twijfel of verdachte situaties verrichtten 
we een verificatieonderzoek, vaak door 
middel van monstername van de betref-
fende stoffen. Bij de Rijksverkeersinspectie 
ben ik ook opgeleid tot stralingsdeskundige 
4b. Daarvoor heb ik in Petten een opleiding 
gevolgd.

Op Schiphol kreeg ik ook regelmatig te maken met 
inzet als adviseur bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Nico Hulsman.( foto: D. Nijhof)
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Brandje op Schiphol
Op Schiphol kreeg ik ook regelmatig te 
maken met inzet als adviseur bij inci-
denten met gevaarlijke stoffen. Niet eens 
zo lang na de ramp in Enschede raakte 
in een vrachtloods een vrachtcontainer 
met noodsignalen in brand. Deze zoge-
naamde flares schoten links en rechts 
door de loods. Nadat de brandweer de 
brand had geblust was voor hun de zaak 
klaar. De vrachtafhandelaar wilde zijn 
personeel de restanten laten opruimen, 
maar dat leek mij niet zo’n goed idee. We 
hadden het tenslotte wel over in brand 
geraakte explosieve stoffen. Vervolgens 
heb ik de EOD laten opdraven die met 
een robot de brandrestanten onderzocht 
en constateerde dat veel van de nood-
signalen instabiel waren. Door de EOD is 
dat opgeruimd met een robot. Een ander 
incident dat me nog voor de geest staat 
is dat ik op een gegeven moment uit 
Petten door een leverancier van medische 
isotopen werd gebeld wat er allemaal aan 
de hand was op Schiphol. Zij waren gebeld 
dat ze met alle mogelijke middelen naar 
Schiphol moesten komen omdat er een 
ongeluk was gebeurd met verpakkingen 
van dit radioactieve materiaal. Ik ben toen 
eerst zelf gaan kijken en het bleek dat 
een bagagekarretje was gekanteld en dat 
er een aantal verpakkingen met radioac-
tief materiaal vanaf waren gevallen. Een 
deel van het platform en Schiphol was 
afgezet en er waren erg veel hulpdiensten 
aanwezig. Ik kende als stralingsdeskun-
dige de verpakkingen redelijk goed en 
wist dat deze een val van een torenflat 
nog zouden doorstaan. Ik kon ook geen 
verhoogde activiteit meten waardoor de 

situatie redelijk snel weer afgeschaald kon 
worden. Om verder onrust te voorkomen 
zijn de verpakkingen weer opgehaald door 
de leverancier. Zo werd ik ook een keer 
op het postsorteercentrum op Schiphol 
geroepen omdat er verhoogde straling was 
gemeten door een douanier. Het gehele 
centrum was al ontruimd. Toen ik ging 
meten registreerde ik niets verontrustends. 
Toen de douanier zijn meter ook weer aan-
deed begon deze zenuwachtig te piepen. 
Gelukkig zag ik dat hij in nanosievert aan 
het meten was in plaats van de gebrui-
kelijke microsievert en bleek er niets aan 
de hand. Toen er eens een chauffeur bij 
het uitladen van gevaarlijke stoffen onwel 
werd, kwam een gaspakkenploeg van de 
brandweer Amsterdam opdraven. Dat was 
een hele indrukwekkende kolonne van een 

Als boa maakte ik regelmatig processen-verbaal op 
voor niet goed verpakte of gekenmerkte zendingen met 
gevaarlijke stoffen. (sfeerfoto)

Wij treden o.a. op tegen overtredingen van de Wet 
bodembescherming. ( foto: archief)

tiental brandweerwagens met alle nodige 
apparatuur en manschappen.
Als boa maakte ik regelmatig processen-
verbaal op voor niet goed verpakte of 
gekenmerkte zendingen met gevaarlijke 
stoffen. Vaak ging het om buitenlandse 
afzenders en werd er na contact met 
justitie direct een transactievoorstel ver-
zonden en een sommatie om de goederen 
te laten herverpakken.

Hoe kwam je uiteindelijk bij de 
Omgevingsdienst IJmond terecht?
Bij de Rijksverkeersinspectie groeide ik 
door tot senior-inspecteur, maar zoals dat 
zo vaak gaat kruipt het bloed waar het 
niet gaan kan. Bij de Milieudienst IJmond 
zochten ze in 2002 een milieuinspecteur. 
Door deze functie zou ik nog dichter bij 
huis werken en dat kwam mij toen goed 
uit. Ook daar kon ik direct als boa aan de 
slag en kreeg ik binnen het taakveld milieu 
een bredere taak. 
De diverse functies die ik in de loop van de 
jaren binnen verschillenden werkplekken 
heb bekleed leverde mij een uitgebreid 
netwerk op. Zeker door mijn voorma-
lige deeltaak als SEPH-er (Servicepunt 
Handhaving) die ik binnen de Milieudienst 
IJmond vervulde kreeg ik een bredere 
kennis van het gehele milieuspectrum en 
dat heeft me bij de uitvoering van mijn 
werkzaamheden geen windeieren gelegd. 
Ik kon daardoor steeds beter collega’s bij 
de uitvoering van de milieutaak begeleiden 
en ondersteunen.
Door mijn lange opsporingservaring 
werd ik ook al snel aangesteld als boa-
coördinator. In deze functie coördineer ik 
het werk van negen boa’s bij de Milieu-
dienst IJmond. Deze coördinatie bestaat 
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uit het onderhouden van contacten met 
partners als politie en justitie, het toetsen 
van opgemaakte processen-verbaal 
en bestuurlijke strafbeschikkingen, het 
bewaken en tijdig verlengen van aktes en 
het volgen van opleidingen. Ik maak ook 
deel uit van een aantal (boven)regionale 
overleggen met partners waar strafrech-
telijke informatie wordt uitgewisseld. Het 
takenpakket van de Omgevingsdienst 
is veel verscheidener geworden, omdat 
we bijvoorbeeld nu ook asbesttoezicht 
doen, bouw- of APV-taken erbij hebben 
gekregen en ook de Wet bodembescher-
mingstaak, die voorheen bij de Provincie 
lag. De processen-verbaal of bestuur-
lijke strafbeschikkingen die wij als boa’s 
opmaken zijn dan ook divers. Het betreffen 
overtredingen van de Wet milieubeheer 
(afval, niet melden ongewone voorvallen), 
het Activiteitenbesluit, het Vuurwerkbe-
sluit, het Asbestverwijderingsbesluit, de 
Woningwet/het Bouwbesluit, de APV/
Havenverordening, het Besluit bodemkwa-
liteit, de Wet bodembescherming, alsmede 
op het gebied van geluidsoverlast.

Coördinatie ketentoezicht
Binnen, inmiddels Omgevingsdienst 
IJmond, ben ik belast met ketentoezicht, 
dat vooral betrekking heeft op asbest en 
grondstromen. Voor heel Noord-Holland 
en Flevoland ben ik ook ketenregisseur 
asbest, hetgeen inhoudt dat ik regelmatig 
een Casusoverleg Asbest organiseer met 
ketenpartners als de omgevingsdiensten, 
de politie, justitie, ISZW, ILT en gemeenten 
om het ketentoezicht op (illegale) asbest-
verwijdering te versterken. Met het besluit 
dat voor 2024 alle asbestdaken verwijderd 
moeten zijn staan we voor een interes-
sante uitdaging.

Coördinator calamiteiten en Regionale 
Havenverordening
Vanwege mijn betrokkenheid en ervaring 
met calamiteiten op Schiphol heb  ik bij 
de Milieudienst IJmond ook  de taak van  
calamiteitencoördinator gekregen. Deze 
taak vervul ik in feite 24 uur per dag en 
zeven dagen in de week. Ik vorm altijd 
een achtervang voor de geconsigneerde 
collega’s, draai zelf mee in de consignatie 
en ben daarnaast ook opgenomen in een 
pool van Hoofden Omgevingszorg die 
opgeroepen kunnen worden bij opschaling 
naar het regionale crisisbeheersplan door 
de veiligheidsregio. Tot mijn taak behoort 
ook het up to date houden van ons eigen 
calamiteitenhandboek en het afstemmen 
met hulpverleningsdiensten. Regelmatig 

gaan incidenten en het boa-schap hand 
in hand. Ten eerste omdat nogal eens 
verzuimd wordt incidenten als ongewoon 
voorval te melden, ten tweede omdat er 
verwijtbare gedragingen aan een incident 
vooraf gaan. Zo heb ik eens proces-verbaal 
opgemaakt omdat bij het vullen van een 
ondergrondse tank bij een benzinestation 
een enorme spil plaatsvond. Behalve dat 
men dit niet meldde, spoot de inge-
schakelde schoonmaakploeg de gelekte 
diesel onder hoge druk een naastgelegen 
plantsoen in, waardoor er een ernstige 
bodemverontreiniging ontstond die 
gesaneerd moest worden. En last but not 
least coördineer ik ook het toezicht op de 
Regionale Havenverordening in Velsen. Dit 
heeft betrekking op allerlei activiteiten die 
plaatvinden op bezoekende zeeschepen 
en daaraan verbonden (meld)verplich-
tingen. Dit gaat bijvoorbeeld om bepaalde 
reparaties en vervoer en laden/lossen van 
gevaarlijke stoffen.

Binnen, inmiddels Omgevingsdienst IJmond, ben ik 
belast met ketentoezicht, dat vooral betrekking heeft 
op asbest en grondstromen. ( foto: N. Hulsman)

Ik ben heel erg samenwerkingsgericht. 
( foto: N. Hulsman)

Ik zie nu je voorhoofd fronzen en kan 
raden wat je denkt: “hoe fikst hij al die 
verschillende werkzaamheden in de 
beschikbare tijd? Een werkdag heeft ten-
slotte maar 8 uren en een werkweek maar 
vijf dagen!!”. Ik heb gelukkig heel veel 
steun van collega’s, zowel intern als uit 
het netwerk. Ik ben heel erg samenwer-
kingsgericht en daardoor ben ik vaak wel 
initiator, maar sta ik in uitvoering zelden 
alleen. Verder gedij ik juist prima in een 
dynamische omgeving. De dynamiek geeft 
mij energie en plezier in het werk. En als 
je bereid bent andere te helpen krijg je er 
altijd wat voor terug. Ik heb ook geen 8 tot 
5- mentaliteit. Soms laat ik wat, en soms 
neem ik wat. 

Draai je veel strafrechteljke zaken?
Strafrechtzaken pak ik regelmatig nog 
zelf op als boa. Als Omgevingsdienst 
pakken we tegenwoordig steeds meer 
strafrechtelijke zaken zelf op. Enerzijds 
door uitbreiding van het takenpakket, 
anderzijds vanwege de veranderende rol 
bij de nationale politie. Deze gaan steeds 
meer opsporingsgericht te werk, aan-
gestuurd door de Milieukamer. Ook het 
middel bestuurlijke strafbeschikking geeft 
ons veel meer mogelijkheden zaken direct 
met een transactievoorstel af te doen. We 
hebben wel altijd even afstemming met 
het Milieuteam van de politie. Toch heb 
ik ook in andere rollen met de politie te 
maken gehad. Ik heb ze eens als verdachte 
gehoord en ben ook zelf als verdachte 
gehoord. 

Voorbeeldfunctie?
In het eerste geval had een collega een 
politiebureau al drie keer aangeschreven 
over het feit dat ze niets aan afvalschei-
ding deden. Er gebeurde helemaal niets. 
Toen ik met hem meeging voor een nieuwe 
controle constateerde ik dat er nog steeds 
geen afvalscheiding plaatsvond en in 
overleg met het OM werd besloten proces-
verbaal op te maken. Toen ik bij de facilitair 
manager kwam om een verklaring op te 
nemen was het eerste wat hij zei, “maar 
meneer Hulsman, zo gaan wij toch niet met 
elkaar om?” Toen ik hem vroeg waarom zij 
de drie eerdere brieven niet serieus hadden 
genomen stond de verklaring snel op papier 
en uiteindelijk hebben zij geschikt in een 
transactievoorstel van het OM.
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Russische perikelen
Samen met mijn teamleider ben ik ook 
eens gehoord als verdachte omdat we een 
Russisch schip aan beslag zouden hebben 
onttrokken. In de haven van Velsen lag een 
Russisch koelschip. De bemanning werd 
niet meer betaald door de maatschappij 
en begon allerlei waardevolle onderdelen 
te slopen van het schip om te gelde te 
maken bij een schroothandelaar. Zelfs 
de bronzen reserve scheepsschroef van 
3.000 kilo werd ingeleverd! Men begon 
ook koperen flenzen te demonteren, maar 
deze zaten vast aan met asbest geïsoleerde 
leidingen en zo raakte het schip besmet 
met asbest. Via het Russisch consulaat 
werd de bemanning via een decontami-
natieprocedure en met gesealde koffers 
van boord gehaald. Volgens de wet van 
Murphy vloog er op de bagageband op 
Schiphol zo’n koffer open en werd de 
boel daar ontruimd en schoongemaakt 
door een asbestsaneerder. Zo bleef er een 
asbestschip zonder bemanning en eigenaar 
achter in de haven. Al die tijd coördi-
neerde ik de acties. Na enkele maanden 
dook er ineens een Russische koper voor 
het schip op. Vanwege het asbest mocht 
er niemand aan boord en ik heb heel wat 
Russische scheldwoorden geleerd toen de 
potentiële koper vernam dat schoonmaken 
in Nederland ruim twee ton ging kosten. 
Uiteindelijk werd uit onderhandeld dat 
hij het schip onbemand mocht verslepen 
naar Rusland om het daar op een werf 
weer gebruiksklaar te laten maken. Alles 
vond in overleg plaats met zowel Neder-
landse als Russische scheepvaartinspectie, 
Arbeidsinspectie, Justitie, gemeente en 
havenautoriteit om het binnen vigerende 
wetgeving mogelijk te maken. Ik beheerde 
een mailgroep waar alle informatie en 
ontwikkelingen voortdurend met elkaar 
werden gedeeld. Ik ben nog mee geweest 
op de Nederlandse sleper die hem op zee 
overdroeg aan een Poolse sleper. Een 
aantal uren later werd ik al gebeld door de 
Douane dat het schip terug moest omdat 
er een beslag op rustte in verband met 
niet betaalde brandstof in Noorwegen. Dat 
ging niet meer en het bijzondere was dat 
ik in het proces daarvoor ook de Douane 
had benaderd over de situatie van het 
schip en zij toen hadden aangegeven dat 
zij er geen belang bij hadden. Er volgde 
een strafrechtelijk vooronderzoek waarin 
ik werd gehoord als spinnetje in het web 
en uiteindelijk bleek dat een deurwaarder 
aan boord was gegaan (terwijl dat schip 
ontoegankelijk was gemaakt en verklaard) 
en een exploot op de kajuitdeur had 

geplakt. Omdat niemand verder aan boord 
kwam en mocht is dat dus ook niet gezien. 
Bovendien had hij een havenmeester van 
een andere gemeente daarover geïn-
formeerd. Het strafrechtelijk onderzoek 
werd uiteindelijk gestopt en het schip is 
maanden later weer in de vaart gekomen.

Wettelijk bewijs overtuigend geleverd
Het is soms wonderlijk hoe je tot een zaak 
komt. Vorig jaar stond bij ons de telefoon 
ineens roodgloeiend. Of we op televisie 
gezien hadden dat er in een populair 
TV-programma ongebroken sloopafval 
in de grond werd begraven en er in het 
commentaar droogjes bij werd opgemerkt 
dat het kostenbesparend was omdat het 
niet afgevoerd hoefde te worden. Na de 

Asbestonderzoek op het Russisch schip. 
( foto: N. Hulsman)

Zo bleef er een asbestschip zonder bemanning en 
eigenaar achter in de haven. ( foto: N. Hulsman)

televisiebeelden zelf gezien te hebben, heb 
ik samen met een collega het TV-produc-
tiebedrijf uitgenodigd een verklaring te 
komen afleggen en hebben we proces-ver-
baal opgemaakt. Daarnaast moest alsnog 
al het puin weer opgegraven worden en 
afgevoerd uit een net ervoor prachtig 
ingerichte tuin.

Tot slot
Eén ding is zeker: Nico hoeft zich in zijn 
werk niet te vervelen. En ik begrijp nu heel 
goed wat het medicijn is om al die ver-
schillende taken adequaat, professioneel 
en met enthousiasme te kunnen uitvoeren: 
‘Plezier in je werk’. En dat heeft Nico mede 
door de ruimte en het vertrouwen dat hij 
van zijn manager krijgt. Eigenlijk een ‘oude 
wijsheid’, maar o zo waar. Jammer, dat dit 
niet overal het geval is…..
In ieder geval wil ik Nico bedanken dat hij 
deze passie met ons wilde delen en hem 
nog heel veel succes in zijn werk toe-
wensen.

   Tekst: Dick Nijhof

Ik ben nog mee geweest op de Nederlandse sleper die 
hem op zee overdroeg aan een Poolse sleper. 
( foto: N. Hulsman)
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Kreeftenstropers betrapt
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zee-
land en de  Visfederatie Nederland hebben zondagavond 2 augustus 2015 in samenwerking 
met een milieuagent van de politie twee mannen betrapt op kreeftenstroperij. Het duo had 
31 kreeften, bij elkaar 20 kilo, in een net bij zich. 

De twee boa’s hadden een tip gekregen 
dat zich ter hoogte van de parkeerplaats 
Weg naar de Val een grote groep Aziaten 
bevond. In het verleden werd op die plaats 
veel gestroopt en er was dus alle reden 
voor de boa’s om daar eens een kijkje te 
nemen. 

Eenmaal ter plaatse zagen zij een per-
soon in het water en iemand op de kant 
die een zak van de persoon in het water 
overnam. Reden genoeg om assistentie te 
vragen van de politie en op deze personen 
af te stappen. Het bleek te gaan om twee 
Noord-Koreanen, de een had een verblijfs-
vergunning en de andere was woonachtig 
in België. Een van de mannen was gekleed 
in een wetsuit. Er lagen verschillende snor-
kelattributen op de wal, zoals een duik-
bril, loodgordel en zaklampen. In de zak 
zaten 31 kreeften, waarvan er inmiddels 
drie dood waren. Enkele kreeften waren 
gewond, het harnas was beschadigd en 
de scharen waren eraf. Na het tellen van 
de dieren is besloten om ze direct terug te 
zetten in de Oosterschelde. 

De twee verdachten werden meegenomen 
en ingesloten. De politie maakte proces-
verbaal op. Hen wordt stroperij en dieren-
mishandeling ten laste gelegd.
De volgende dag zijn de twee gehoord. 
Het bleek dat één van de verdachten de 
kreeften opdook uit het Oosterschelde-
water en ze vervolgens in een bewaarnet 
deed. De andere verdachte hielp de eerste 
verdachte alle spullen uit het water te 
halen om vervolgens het net met kreeften 
over te nemen van de eerste verdachte.

Kreeftenstroperij
Kreeftenstroperij komt vaker voor. Ook op 
5 augustus zijn er drie personen aange-
houden. Het vermoeden bestaat dat de 
kreeften aan restaurants worden geleverd. 
Een van de Koreaanse verdachten werkt 
zelf bij een restaurant in België. 

Samenwerking in Zeeland
In Zeeland werken boa’s van gemeente, 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Staats-

bosbeheer, visfederatie en de taakaccent-
houders milieu van de politie vaker samen 
op het gebied van natuur- en milieupro-
jecten. Ook is er twee keer per jaar het boa 
overleg dat vanuit de RUD georganiseerd 
wordt. 
Dat deze samenwerking succesvol is blijkt 
uit deze casus. De handhavers weten elkaar 
op het juiste moment te vinden en zaken 
succesvol aan te pakken. 

In het verleden werd op die plaats veel gestroopt. In de zak zaten 31 kreeften. ( foto: I. Krijnsen)

Er lagen verschillende snorkelattributen op de wal. 
( foto: I. Krijnsen)

De kreeften waren behoorlijk beschadigd. 
( foto: I. Krijnsen)

Meer informatie: Ivo Krijnsen, politie Zee-
land – West Brabant. 
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Milieuverstoringen
Laatst zag ik Johan van de Gronden, filo-
soof en directeur van het Wereld Natuur 
Fonds, op televisie tijdens een bespreking 
van zijn boek “Wijsgeer in het wild”.
Op een gegeven moment kwam het 
gesprek op de film over de Oostvaarders-
plassen: ‘De nieuwe wildernis’. Grappig 
was de opmerking van Van de Gronden 
dat er naast heel veel wel, ook heel veel 
niet te zien was in deze film, zoals de 
autosnelweg, de bovengrondse hoogspan-
ningsleidingen en een spoorlijn die het 
gebied doorkruisen. Maar eerlijk is eerlijk, 
deze infrastructuur was er eerder dan 
de ‘nieuwe’ natuur, want de betreffende 
relatief kleine locatie was eigenlijk bestemd 
om als industrieterrein en kassengebied te 
worden ingericht. Nu kun je na de film-
opnamen de elektriciteitsmasten nog wel 
wegshoppen, maar als je twee weken met 
film- en geluidsapparatuur in de bagger 
hebt gelegen, regen en koude hebt getrot-
seerd om het geluid van een ijsvogeltje tij-
dens de paringsdans te kunnen vastleggen 
en op dat moment komt de intercity van 
14.30 van Amsterdam naar Lelystad langs 
denderen, dan ben je natuurlijk niet blij…..

Tja, hinderlijke objecten in de natuur zijn 
natuurlijk van alle tijden. Denk maar aan 

bijvoorbeeld de autosnelwegen die de 
natuurgebieden de Veluwe en Amelisweerd 
doorkruisen.
Dat er altijd een spanningsveld is tussen 
natuur en het aanleggen of plaatsen van 
objecten is een bekend gegeven. Zo werd 
ons werelderfgoed, natuurgebied de 
Boschplaat op Terschelling ook aange-
wezen als het eerste Nederlands Dark Sky 
Park. En terecht, want wat is er mooier en 
fascinerender dan op een heldere nacht 
op een hoog duin langs de Boschplaat te 
staan en met open mond de Melkweg te 
bewonderen; nou, niets dus!!
In de verte verlicht het vuurtorenlicht 
van de Brandaris enigszins plaatselijk de 
hemel. Deze vuurtoren is echter uiterst 
westelijk op het eiland gelegen, terwijl de 
Boschplaat zich aan de oostkant van het 
eiland bevindt, zodat er geen sprake is van 
lichtvervuiling. Dat de plannen om naar 
aardgas te gaan boren rondom Hoorn, dat 
veel oostelijker, dus dichter bij de Bosch-
plaat is gelegen, de reputatie van Dark Sky 
Park geweld zouden kunnen aandoen, met 
de hel verlichte dag en nacht draaiende 
boortorens, lijkt me evident. Maar goed, 
het lijkt erop dat dit waanzinnige initiatief 
vooralsnog van de baan is.
Om even terug te komen op het boek van Brandaris bij nacht

Johan van de Gronden: in zijn boek heeft 
hij het onder andere over de wonderlijk 
aantoonbare relatie tussen levende talen 
en de biodiversiteit.
Met andere woorden, daar waar in een 
gebied meerdere talen worden gesproken 
en dus meer talenvariatie aanwezig is, 
komt een grotere verscheidenheid aan flora 
en fauna voor. Het schijnt dat in Friesland 
steeds minder Fries wordt gesproken. Dus 
een oproep aan de Friezen: “Meer Fries 
spreken, zodat we de (sterke) afname 
van onze oerveldvogel, de grutto, mis-
schien kunnen tegengaan. Tenslotte is niet 
geschoten altijd mis…..
Je zou haast stellen dat heel Nederland 
zich naast het ABN ook de Friese taal eigen 
zou moeten maken. Hopelijk gaat onze 
biodiversiteit er dan weer met sprongen op 
vooruit.
Voorop gesteld dat ik wel wat twijfels heb 
of dat naast behoud ook gaat werken voor 
herstel, zal hiertegen mogelijk ook enige 
weerstand buiten Friesland gaan ontstaan, 
denk ik…..
Maar wel leuk toch?

Speurder

SPEURDER
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Boaweek

Ruim een week voor de start van de Boaweek werd al bekend gemaakt dat het maximale 
aantal deelnemers was behaald. Dat dit geen loze kreet was werd op 8, 9 en 10 september 
wel duidelijk. Op alle drie dagen stroomt de ruim bemeten parkeerplaats van de Politieaca-
demie snel vol, evenals het fraaie atrium trouwens. 

Impressie van een geslaagde boaweek

De medewerkers van het congresbureau 
van de Politieacademie hebben de zaak 
goed voorbereid. De wachttijden om in te 
checken zijn erg kort. Iedere deelnemer 
krijgt een badge en nummer 2015/4 van 
Dier&Milieu, het speciale nummer waarin 
onder andere het programma van de Boa-
week is opgenomen. 

Bij de tafeltjes in het atrium worden 
handen geschud en de koffie smaakt zo 
te zien goed. Het blijkt maar weer dat de 
wereld van natuur- en milieutoezichthou-
ders en -handhavers een klein wereldje is. 
Veel deelnemers kennen elkaar en enkelen 
zijn al snel in een geanimeerd gesprek 
gewikkeld. Een ander neemt eens rustig de 
tijd om de diverse stand te bezoeken. 

Iedere dag om klokslag half tien zitten alle 
deelnemers in ieder geval in de con-
greszaal voor de opening en de plenaire 
presentaties.
Na het plenaire gedeelte volgt steevast de 
koffiepauze, de eerste workshopronde, de 
lunch en ’s middags vervolgens weer twee 
workshopronden. Aan het eind van iedere 
dag kan iedereen in het atrium napraten 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

Onze eigen voorzitter, Lieke Sievers, treedt 
steeds op als dagvoorzitter en opent met 
verve iedere dag de bijeenkomst door alle 
deelnemers hartelijk welkom te heten. 
Zij benadrukt nog maar eens het belang 
van deze dagen en vooral dat wat er in 
de workshops vandaag wordt geleerd en 
gecommuniceerd doorwerkt binnen de 
organisatie zodat er ook wat mee gedaan 
kan worden. Aan het eind van deze drie 
dagen wordt er een speciale meeting voor 
gehouden.
Er wordt een filmpje gedraaid waar 
minister Ard van der Steur de deelnemers 
toespreekt. Hij kan er helaas niet bij zijn, 
maar hij benadrukt de actualiteit en het 
belang van de positie van de boa. 

Hij zegt o.a. dat politie en boa comple-
mentair moeten zijn! 

Verslag dag twee
Het zou te ver voeren om alle activiteiten 
en workshops in dit nummer van D&M op 
te nemen. Om toch een indruk te geven 
hebben we een selectie gemaakt van de 
tweede dag aangevuld met ervaringen van 
deelnemers (in kaders) over alle drie dagen. 
De eerste spreker van die dag is burge-
meester John Berendsen van Apel-
doorn, de stad waar we te gast zijn. Hij 
zegt bijna zeker te weten dat hij namens 
al zijn collega’s spreekt als hij zegt dat hij 
niet meer zonder boa’s kan. Ze vervullen 
een onmiskenbare en onmisbare rol in 
onze samenleving. Hij zegt ook dat er 
zeker 20 partijen actief zijn in de veilig-
heidskolom. Die hebben elkaar hard nodig 
en moeten elkaar soepel kunnen vinden. 
Dat is nog lang niet altijd het geval, maar 
dat moet wel want de samenleving vraagt 
om optimale oplossingen.

“Ik heb de workshops “Samenwerking 
Politie en Boa’s” en “Wet politiege-
gevens de (on)mogelijkheden voor 
het delen van (politie)informatie” 
bezocht. Deze workshops spraken mij 
zeer aan, omdat ik in m’n werk vaak 
aanloop tegen de vraag  hoe we over 
en weer informatie met elkaar kunnen 
en mogen uitwisselen. En daarbij 
maak ik regelmatig mee dat we tegen 
grenzen aanlopen in verband met de 
relevante regelgeving op dat gebied. 
Uiteindelijk dienen onze politiecollega’s 
en wij boa’s hetzelfde doel, dus een 
goede informatie-uitwisseling is daarbij 
essentieel.
We hebben een goede samenwerking 
met de politie. Zo konden wij recen-
telijk de politie ook tot nut zijn bij een 
bijtincident met een hond. Wij zorgen 
dan via onze contacten bij de gemeente 
dat er een kort aanlijngebod of een 
muilkorfgebod wordt opgelegd. Ik vind 
het heel goed dat deze Boa-week wordt 
georganiseerd. Er staan hier ook diverse 
stands, maar in tegenstelling tot een 
andere Boa-dag die ik heb bezocht, zijn 
hier geen commerciële partijen aan-
wezig. Met name de workshops vind ik 
interessant omdat deze doorgaans over 
de inhoud van ons werk gaan.
Bert Lommers,  boa openbare orde, 
met speerpunten afval, parkeerex-
cessen, jeugdoverlast, hondenoverlast, 
Gemeente Waalwijk.

Lieke Sievers

Politie en boa moeten complementair zijn! 
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De volgende plenaire spreker, Eric Ber-
voets, zat in het politieonderwijs voor hij 
zelfstandig ondernemer werd als bestuurs-
kundige en criminoloog. Hij stapt enthou-
siast over het podium, breed zwaaiend om 
zijn woorden toe te lichten. Af en toe lijkt 
het alsof er een doventolk aan het werk is, 
maar zijn woorden zijn niet aan dove-
mansoren gericht, de zaal reageert goed.                                                                                                          
Hij heeft onderzoek gedaan naar de positie 
van de boa in zes middelgrote en kleine 
gemeenten. Er zijn nogal wat vooroordelen 
en misverstanden over de boa. Hij noemt 
de drie meest gehoorde:

a) het zijn laagopgeleide stadswachten
b) het zijn afgekeurde politiemensen
c) ze doen alleen wat kleine ergernissen. 

De situatie van de boa is geen gestold 
metaal, stelt hij, er zijn nog veel kansen 
om er iets moois van te maken. Hij ergert 
zich aan het begrip “kleine criminaliteit”. 
Daarmee creëer je de sfeer dat sommige 
dingen misschien net wel kunnen. Dat kan 
het geweld en de respectloosheid tegen 
politiemensen en boa’s juist aanwakkeren. 
Hij stelt dat het geweld tegen boa’s enorm 
wordt onderschat. Hij eindigt met een 
aantal prikkelende stellingen waar wel wat 
reacties uit de zaal op komen. 
Een van de stellingen gaat over het feit 
dat boa’s geen geweldmiddelen hebben. 
Boa David Ronastro, werkzaam in 
Amsterdam staat op en zegt dat hij af en 
toe wel behoefte heeft aan b.v. pepper-
spray. Hij werkt o.a. in het uitgaansleven 
hartje Amsterdam en dan heb je ‘s avonds 
op de pleinen best wel eens een benauwd 
momentje. Burgemeester Berendsen 
reageert hierop met de woorden dat 
vooral de achtervang in dat soort situaties, 
dus ondersteuning van de politie, goed 
geregeld moet worden. Helaas blijkt het 
daar nogal eens aan te schorten, als we 
de reacties uit de zaal en ook later op de 
dag mogen geloven. Iemand zegt: “soms 
is weglopen uit een situatie de enige 
oplossing, b.v. als ik als boswachter in m’n 
eentje in het bos wordt bedreigd door 
een stel agressieve mountainbikers”. We 
kunnen ons er alles bij voorstelen.

Moniek Pieters, voorzitter van de reken-
kamer Arnhem is de volgende spreker. De 
rekenkamer toetst beleid op doeltreffend-
heid, doelmatigheid en rechtmatigheid, Zij 
hebben de samenwerking tussen politie en 
boa’s in Arnhem onderzocht. Dat dit niet 
altijd goed gaat blijkt wel uit haar ver-
haal. Na haar presentatie is wel duidelijk 
geworden  dat er geen of weinig commu-
nicatie is tussen de diverse instanties. 

Dorothée Meyer sluit het plenaire 
gedeelte af. Zij vertegenwoordigt de 
belangenorganisatie van de boa’s, BEBOA 
en de werkgevers, BOPV. Zij doet een 
kleine inventarisatie wie er in de zaal 
zitten. Het blijkt mooi verdeeld, ik zie 
evenveel vingers van boa’s, politiemensen, 
gemeenten en andere organisaties. Ze 
geeft ons ter informatie wat cijfers. Er zijn 
26.000 boa’s, hiervan werken er 8000 bij 
de politie, de rest bij overige organisaties 
als de landschappen en natuurbehoud. 
Er zijn 850 werkgevers die boa’s in dienst 
hebben en er zijn zes domeinen (cijfers 
2013). Sinds kort is er een eigen uni-
form. Dat is niet alleen fraai, maar het 
vergroot ook de eenheid in Nederland en 
het gezag van de boa. Ook de opleiding is 
beter geborgd dan voorheen en eenduidig 
geworden. Er is nu één gecertifieerde 
opleiding ondergebracht bij de ROC’s.

Wat nog ontbreekt is een platform 
waar boa’s terecht kunnen en dat ook 
kan dienen als gesprekspartner van de 
minister en andere partijen als VNG. Het 
is de bedoeling dat dit platform er zo 
spoedig mogelijk komt. Er zijn trouwens 
ook verkennende gesprekken tussen 
BEBOA en de BOPV over een mogelijke 
fusie. Dorothée vertelt dat ze op verjaar-
dagpartijtjes nogal eens uit moet leggen 
wat een boa nou eigenlijk doet. De meeste 
mensen zijn zich absoluut niet bewust van 
het feit dat je als boa elke dag de deur uit 
stapt en geen flauw idee hebt wat je tegen 
zult komen. Dat dat ook gevaarlijke situa-
ties kunnen zijn weten mensen vaak niet. 

Dagvoorzitter Lieke Sievers bedankt aan 
het einde van iedere dag alle inleiders en 
vraagt nog even een applausje voor de 
studenten van de politieacademie die een 
verslag van deze dagen gaan maken.
In de korte pauze laten de aanwezigen het 
gehoorde bezinken, hoewel wij ook discus-
sies zien aan de statafels. Als de workshops 
na een half uurtje zijn begonnen ligt 
het atrium er verlaten bij. Alleen tijdens 
de lunchpauze is er opnieuw een gezel-
lige drukte van oude bekenden die elkaar 
treffen en mensen die doorpraten met 
deelnemers die ze net in een workshop 
hebben getroffen. Wij horen veel positieve 
geluiden. Men heeft er duidelijk plezier en 
de onderwerpen worden gewaardeerd.  

Leon Kuijs

Bas van Stokkum

   Patrick vd Brink

Roeland 
Nieuweboer

Wat nog ontbreekt is 
een platform waar boa’s 
terecht kunnen.
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Deelnemers kijken in de pauzes bij de 
verschillende kramen. Aan onze kraam 
spreken wij kort met een boa domein 2 die 
PDM wel kent, maar geen lid is. Hij heeft 
wel eens een cursus bij ons gedaan en die 
is gelukkig goed bevallen. Hij vertelt dat 
het contact tussen politie en boa’s er niet 
beter op is geworden na de reorganisatie, 
b.v. als je een autokenteken wilt achter-
halen. Voorheen waren er korte lijnen, nu 
kan het uren duren voor je wat hebt. 

Het contact tussen politie 
en boa’s is er niet beter op  
geworden na de reorganisatie 

We gaan nog even op zoek naar de boa 
die in het plenaire gedeelte zo moedig 
opstond en zijn behoefte aan pepperspray 
in bepaalde situaties uitte. David Ronastro 
is lid van het flexibel interventieteam in 
Amsterdam. Dat betekent dat hij direct 
onder de burgemeester valt en overal 
kan worden ingezet. Hij is begonnen als 
stadswacht en daar heeft hij heel wat 
beledigingen en bedreigingen naar het 
hoofd gekregen en zo heeft hij goed 
geleerd kalm te blijven. Maar toch die pep-
perspray omdat het soms lang duurt voor 
er daadwerkelijke hulp komt. 

Workshop: Krav Maga
Workshopleider: instructeur Folkert 
Hilarides. Organisatie: Groeiopleidingen/
Landstede
Doel is de deelnemers te leren hoe te 
handelen wanneer zich ongewenste 
confrontaties voordoen.
Krav Maga is ontwikkeld in het Israëli-
sche leger. Het is gemakkelijk te leren 
want het is gebaseerd op de natuur-
lijke reflexen van de mens. Je leert hoe 
je confrontaties kunt herkennen, hoe 
ze te voorkomen en hoe je moet han-
delen als voorkomen geen optie meer is.                                                                                      
Krav Maga is een techniek die je helpt met 
zo min mogelijk letsel uit een situatie te 
komen waar je zelf niet voor gekozen hebt.
Folkert zegt dat het grote verschil 
tussen zelfverdediging en vechtsport 
is dat voor de laatste (dezelfde) regels 
gelden. Hij begint de workshop met 
een gesprek met de kleine groep deel-
nemers. Bijna allemaal hebben ze wel 
eens met agressie te maken gehad.                                                                                                          
Er zijn drie reacties op agressie: fight, 
freeze of flight. Hij vertelt dat het prak-
tisch onmogelijk is een onverwachte slag 
op tijd af te weren. Hij toont ons een 
kort filmpje waar een bokser probeert te 
boksen met een robot. 

“Naast het grijze kleurspoor, treden we ook op op het gebied van verkeer en groen. Het 
groene toezicht bestaat veelal uit het toezicht in het buitengebied. Het natuurgebied 
de Posbank ligt bijvoorbeeld binnen ons bewakingsgebied. We zien toe op alles wat we 
tegenkomen, zoals het illegaal crossen, stroperij, vandalisme en het storten van afval. 
Ik ben als zogenaamde ‘jeugd-boa’ begonnen bij de gemeente Almere. We richtten 
ons toen speciaal op jeugdgroepen. Vooral ’s avonds legden we contact met de jeugd. 
Dit soort toezicht had een grotendeels preventief karakter en indien echt noodza-
kelijk traden we ook repressief op. Het leren kennen van die jeugdgroepen was heel 
belangrijk, ‘wat beweegt ze, waar hebben ze behoefte aan en dergelijke’. We regelden 
een jeugdontmoetingsplaats voor deze jongeren en dat voorkomt dan ook weer een 
hoop overlast. In Rheden hebben we een goede samenwerking met de politie. We zien 
en behandelen elkaar als collega’s en dat is wel prettig. Ik was hier vandaag op de 
Politieacademie in verband met een milieuvervolgcursus en kon nu nog net een staartje 
van deze boaweek meepakken. Volgend jaar probeer ik zeker langer van de partij te zijn, 
want zulke dagen zijn voor ons werk erg belangrijk.” 
Patrick Grievink , boa, met taakaccent grijs en verder alles wat binnen de bevoegdheid 
valt, Gemeente Rheden

Als hij zijn armen en handen laag heeft, 
heeft hij geen schijn van kans om 
op tijd de slag af te weren. Heeft hij 
zijn handen hoog, dan is er een kans.                                                                          
Eerste les is dus: hou altijd je armen en 
handen hoog, borsthoogte. Er volgt een 
korte warming up waar iedereen zicht-
baar veel plezier in heeft. Er is een licht 
hijgen te horen na afloop. Daarna wordt er 
gericht in tweetallen geoefend. Het is knap 
lastig om niet geraakt te worden. Met de 
oefening van Folkert lukt het toch redelijk 
een aanval af te weren. De natuurlijke 
reflex om weg te draaien of af te weren is 
duidelijk te zien en te voelen.

En hoewel het maar een heel korte ken-
nismaking was hoor ik na afloop van de 
workshop veel tevreden geluiden. De 
gehele cursus bestaat uit 10 dagdelen.

“Ik vind de opzet van deze dagen erg 
goed. Het aanbod van de workshops 
is heel gevarieerd Om een goede 
keuze te maken is het aanbod mis-
schien zelfs iets te groot. Ik heb mijn 
keuzes gemaakt op die onderwerpen 
waar ik momenteel mee bezig ben. 
Ik ben 30 jaar lid van jullie vereni-
ging en lees jullie blad helemaal. De 
rubriek “Uit de praktijk” spreekt mij 
erg aan, hier staan vaak interessante 
onderwerpen in. Daarnaast zou er 
ook wel iets meer aandacht kunnen 
zijn aan de verandering van de 
wetgeving." 

Theo Rittersbeek, boa Waterschap 
Peel en Maasvallei
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Workshop: De kloof tussen 
“beeldvorming en werkelijkheid”
Workshopleiders: Sam en Lano. Organi-
satie: Leger des Heils
Deze workshop behandelt een aantal 
thema’s onder de titel Drieluik Concept. 
Het is moeilijk te beschrijven wat de 
deelnemers voorgeschoteld kregen, zoals 
in de aankondiging al stond, je moest 
het beleven. Het gaat over out of the box 
denken, maar vooral ook over je percep-
ties, je angsten, vooroordelen en de wer-
kelijkheid die er soms heel verschillend uit 
kunnen zien, afhankelijk van de context. 
Uiteindelijk blijkt dat “objectiviteit” niet 
bestaat, hoewel een boa daar nu juist wel 
op wordt geselecteerd.

De workshopleiders Lano en Sam ont-
popten zich als briljante entertainers, 
maar ze verloren geen moment het doel 
van hun workshop uit het oog. De deelne-
mers werden heel actief betrokken bij de 
“zoektocht” die beide heren maakten. 
Ze leggen uit dat de theorie van Thomas 
theorema uit 1928 *) nog steeds op gaat. 
De werkelijkheid die je voor jezelf creëert, 
daar ga je ook naar handelen. Vanuit 
je eigen referentiekader beoordeel je 
situaties om je heen. Als je dus ’s morgens 
aan het werk gaat stap je naakt met je 
persoonlijke mening in je professionele 
uniform. Deze laatste zin is niet van 
Thomas uit 1928 maar van Lano uit 2015.
Een van de belangrijkste 
zinnen die ik heb onthouden is:                                                                     
Behandel een ander zoals diegene  
behandeld wil worden (met inachtne-
ming van normen en waarden).                                          
Een leerzame, humoristische en geweldig 
leuke workshop!

*) Wikipedia: Het Thomas-theorema of de 
Thomas-regel is een fundamenteel begrip 

uit de sociologie dat weergeeft dat wan-
neer mensen situaties als werkelijk
definiëren, die situaties werkelijke 
gevolgen hebben. De definitie van de situ-
atie is dus van invloed op het handelen. 
Deze gedachte is afgeleid uit een studie 
van de Amerikaanse socioloog William 
Thomas The child in America: behavior 
problems and programs (1928), waarin 
de beroemde zin "If men define situations 
as real, they are real in their conse-
quences." 

“In het verkeershandhavingsteam 
werken circa twintig medewerkers, 
waarvan er zeven boa zijn. Overal in 
de regio kan het team worden ingezet 
bij verkeersactiviteiten. Hierbij wordt 
de reguliere politie ondersteund. John 
voert in eigen tijd toezicht uit op twee 
landgoederen. Het toezicht spitst zich 
toe op stroperij, loslopende honden, 
storten van afval en veroorzaken van 
overlast. John is al lid van PDM en 
vindt deze boaweek erg interessant. 
Tot aan dit moment hebben beiden een 
goede indruk van de boaweek. Het net-
werken, waarbij ze diverse collega boa’s 
ontmoeten vinden ze erg plezierig. De 
diverse stand zijn een leuke aanvulling 
op de plenaire sessies en de workshops. 
Positief vinden beiden dat de work-
shops praktijkgericht zijn.”
John Veldhuis en Diana Schuman, 
beiden werkzaam bij het Verkeershand-
havingsteam Politie IJsselland, Boa’s 
verkeersovertredingen, ondersteunend 
aan reguliere politie. John is ook als 
vrijwillig boa werkzaam voor de stich-
tingen IJssellandschap en Frieswijk
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“Wiep van der Pal is sinds 2003 actief als bestuurder bij de Politievakbond ACP. Binnen de ACP heeft hij samen met Gerrit van de Kamp 
de collectieve belangenbehartiging voor zijn rekening genomen, waaronder de cao-onderhandelingen voor de politie. Al langere tijd 
richt hij zich ook op de belangenbehartiging van de boa’s. In 2013 is hij heel actief om de vakgroep BOA ACP uit te bouwen tot serieuze 
en gerespecteerde gesprekspartner en belangenbehartiger van boa’s. Aansluiten bij beroepsidentiteit en beroepstrots is een goede basis 
om doelgericht te werken en resultaten te behalen. De passie voor het vak  geeft mij en de organisatie waaraan en waarvoor ik werk 
energie om te presteren; om beweging, vernieuwing, verbinding en professionalisering te realiseren. Die passie voor het vak proef ik 
ook bij de toezichthouders en handhavers. Echt een fijne groep werknemers om mee en voor te werken, elke dag weer!
Ik heb deels geparticipeerd in de organisatie van deze Boa-week. Ik vind het namelijk belangrijk dat de werkvloer haar stem kan laten 
horen!
Wiep van der Pal, bestuurder Politievakbond ACP, voorzitter vakgroep BOA  ACP.

De diverse stands op de boadagen!
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Enerverende afsluiting
De drie dagen worden afgesloten met  een optreden van scheidsrechter Eric Braam-
haar. Braamhaar heeft zich goed voorbereid en hij maakt al heel snel de koppeling naar de 
toezichthouders en handhavers. Hij begint zijn “optreden” door de film van minister Van der 
Steur opnieuw te starten. Na de intro van de film, waarin de minister aangeeft dat hij niet 
bij de boaweek aanwezig kan zijn, wordt de film stopgezet en daar begint Braamhaar zijn 
betoog. 

“Wat nou Van der Steur, ik kan niet komen…., je had hier gewoon 
moeten zijn als je het zo belangrijk vindt"

Je kan mij niet vertellen dat je niet even een uurtje vrij kon maken om hier tijdens een van 
de drie dagen aanwezig te zijn.” De kop is er af en Braamhaar heeft alle deelnemers in de 
zaal aan zijn lippen hangen.  
Als snel maakt hij duidelijk dat hij ook te midden van een aantal spelers en trainers staat, 
dat de belangen groot zijn en iedereen wel een mening heeft. Dat maakt dat een scheids-
rechter tegen exact dezelfde zaken aan loopt als de toezichthouders en handhavers. Je neem 
beslissingen die niet altijd op prijs worden gesteld. Als je echter zeker van je zaak bent en je 
hebt je beslissing genomen dan sta je daar ook voor. In zijn peptalk krijgt Braamhaar de zaal 
regelmatig aan het lachen, zijn onvervalst Twents accent helpt hem daar ook een beetje bij. 
Het is af en toe of je naar een bekende conferencier uit Almelo luistert. Ondersteund met het 
nodige filmmateriaal is Braamhaar echt de uitsmijter van deze zinvolle boaweek. 
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PER S BERICHT
Eerste stap naar 

platform voor 
handhavers gezet

Het veld van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) is enorm versnipperd. Neder-
land telt op dit moment 30.000 BOA’s, verdeeld over 1100 instanties. Bovendien is er onvol-
doende samenhang op landelijk niveau, wat ten koste gaat van de veiligheid en leefbaarheid 
in het buitengebied. Een reden voor diverse partijen uit het veld om toe te werken naar een 
strategisch Platform voor BOA’s.

Dit platform moet straks het centrale punt 
zijn voor het signaleren en agenderen 
van ontwikkelingen en knelpunten, maar 
ook een broedplaats voor nieuwe ont-
wikkelingen uit het veld en een centraal 
aanspreekpunt voor de overheid. Partijen 
die hieraan deelnemen zijn onder andere 
de politie, de branche- en beroepsvereni-
ging voor BOA’s, VNG, Politieacademie, 
NVWA, OM en het ministerie van V en J, 
Natuurmonumenten (namens de groene 
organisaties) en Politie, Dieren- en Milieu-
bescherming.

Week van de BOA
De overeenkomst is het resultaat van De 

week van de boa, de eerste aanzet om de 
positie van de boa’s duurzaam te ver-
sterken. Boa’s worden naast de politie en 
andere handhavingspartners ingezet voor 
de leefbaarheid en veiligheid in wijken en 
in het buitengebied. Met de vorming van 
de Nationale Politie is er bij de politie een 
groter accent komen te liggen op opspo-
ring en zwaardere criminaliteit. Dat gaat 
ten koste van de kleinere delicten in wijken 
en in het buitengebied, wat bij burgers 
veel irritatie opwekt. Het gaat dan bijvoor-
beeld om zaken als door rood licht rijden, 
vuil storten in bosjes of het vernielen van 
bushokjes. Bewoners willen dat er ook op 
deze aspecten wordt gehandhaafd. 

Dit is dan ook het moment om het poten-
tieel van handhavers te vergroten en te 
investeren in boa’s. Dat vergt afstemming 
en informatie-uitwisseling van diverse 
partijen.

Tijdens de Week van de boa kwamen zo’n 
750 boa’s, hun leidinggevenden, bestuur-
ders, wijkagenten en beleidsmedewerkers 
bij elkaar. Thema’s die hier aan de orde 
kwamen  waren het verbeteren van de 
samenwerking met de politie, informatie-
deling, opleidingen, uitrusting en bevoegd-
heden. 

Apeldoorn, 12 september 2015
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Pony met extreem lange hoeven
In augustus 2015 kreeg de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming een 
verzoek per mail van de dierenpolitie 
in Oost-Brabant om bestuursrecht op 
afstand toe te passen voor een pony met 
lange hoeven in de gemeente Boxmeer. 
Normaal gesproken een verzoek dat niet 
ongebruikelijk is. Daar waar de dieren-
politie de aantasting van dierenwelzijn 
constateert, wordt vaak door de LID een 
rapport verzonden naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) en volgt 
een bestuursrechtelijk besluit richting de 
eigenaar waarin aangegeven wordt welke 
maatregelen deze dient te nemen. Mocht 
de eigenaar ervoor kiezen om dit niet te 
doen, dan worden deze maatregelen onder 
bestuursdwang en dus op kosten van de 
eigenaar uitgevoerd, om zo de aantas-
ting van het dierenwelzijn teniet te doen. 
Deze rapporten kunnen ook “op afstand” 
worden opgemaakt naar aanleiding van 
een proces-verbaal van bevindingen van 
de dierenpolitie, mits deze vergezeld gaan 
van goede foto’s en/of een dierenartsver-
klaring. 
Zo ook in deze zaak. In het proces-verbaal 
van bevindingen werd gesproken over 
lange hoeven bij één van de twee pony’s 
van genoemde betrokkene. Het verzoek 
was een maatregel op te leggen om dit 
dier door een erkende hoefsmid te laten 
bekappen. De zinsnede “betrokkene ver-

klaarde dat er wel eens een hoefsmid bij 
was geweest die had gezegd dat de pony 
hoefbevangen was en dat als het erger 
wordt, de pony ingeslapen moet worden”, 
trok mijn aandacht. Snel ff de foto openen 
en … BAM, ik schrok me kapot. Zo lang 
kom je ze niet elke week tegen. 
Tevens was vermeld dat het dier bijna niet 
meer wilde lopen en dat verbaasde me 
niets. 

Gezien de ernst van de situatie de 
volgende dag zelf ter plaatse gegaan na 
overleg met RVO. Met het besluit onder de 
arm waarin de betrokkene nog een uur de 
tijd kreeg om een dierenarts ter plaatse te 
laten komen, betrad ik het erf. Ik werd te 
woord gestaan door een geëmotioneerde 

betrokkene die duidelijk de ernst van de 
situatie niet inzag. “De pony liep toch nog 
wel wat en at ook nog goed. Dat hij elke 
dag pijn had is toch geen reden om dit 
dier in te laten slapen”. 
Er werd een dierenarts geregeld en ook 
deze schrok zichtbaar van wat hij aantrof. 
“Hier moet snel iets aan gebeuren” was 
zijn eerste quote. Er werd een collega 
dierenarts bijgehaald, gespecialiseerd in 
paarden, en er werd druk overleg gevoerd 
tussen de betrokkene, de dierenartsen en 
RVO. Gezien de emoties bij de betrokkene 
en het feit dat het dier eigenlijk van de 
ouders van betrokkene was en deze op 
vakantie waren, werd besloten het dier 
op pijnstilling te zetten zodat de ouders 
geïnformeerd konden worden. De dieren-
artsen hadden weinig hoop op herstel en 
waarschijnlijk was inslapen de enige optie 
voor dit diertje. 

De volgende dag telefonisch contact 
gehad met een zeer emotionele moeder 
van betrokkene en zij wilde er perse bij zijn 
en was het niet eens met onze bevin-
dingen. Na overleg met de dierenarts en 
RVO werd besloten het dier onder een 
bestuursrechtelijke maatregel dan nog-
maals een pijnstillende injectie te geven, 
zodat hij in ieder geval geen pijn zou 
hebben en dan de volgende dag actie te 
ondernemen. De ouders zouden dan vanaf 
hun vakantieadres in 12 uur naar huis 
rijden om erbij te kunnen zijn. 

De volgende dag een hoop emotie. Ook de 
ouders vonden het niet nodig om het dier 

In het proces-verbaal van bevindingen werd gesproken 
over lange hoeven bij één van de twee pony’s. 
( foto: E. Opperman)

Zo lang kom je ze niet elke week tegen. 
( foto: E. Opperman)
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in te laten slapen en wilden er alles aan 
doen om het dier te “redden”. In overleg 
met de dierenarts zijn er ter plaatse rönt-
genfoto’s gemaakt, maar deze bevestigen 
het vermoeden dat het hoefbeen dermate 
was aangetast en gekanteld dat enige 
vorm van bekapping geen enkele zin had. 
En dus is uiteindelijk het diertje ingeslapen 
in het bijzijn van de ouders en betrokkene. 
Met gemengde gevoelens reed ik daarna 
huiswaarts. Ik realiseerde me dat het 
een zaak met alleen verliezers was. Door 
emotie is niet eerder aan de bel getrokken, 
omdat men geen afstand kon doen van 
deze pony. Terwijl als men dit wel had 
gedaan het dier mogelijk nog te redden 
was geweest. 

   Tekst: Eduard Opperman
   Districtsinspecteur Landelijke Inspectie    
   dienst Dierenbescherming 

Ouwe boef
Recherchematig werken is het devies 
en dat doen we ook. Maar af en toe ... 
kruipt het bloed waar het niet gaan kan 
en gaan we te veld om toch weer even te 
handhaven. In september 2014 trof een 
getuige een tweetal mistnetjes aan op 
een geluidswal in Amersfoort. Even later 
verscheen er een oude man bij het net 
en deze werd staande gehouden door de 
blauwe collega’s. De man kwam weg met 
een waarschuwing, omdat hij verklaarde 
dat hij zijn ontsnapte kanaries aan het 
terug vangen was.
Glimlachend lazen we deze mutatie en zijn 
eerst maar eens ter plaatse wezen kijken. 
De geluidswal stond vol met zaadrijke 
kruiden (distels, teunisbloemen) en er 
vlogen wolken puttertjes boven. De bedoe-
ling van deze oude man was ons direct 
duidelijk.
Gelukkig waren wel de personalia van 
de man genoteerd. Hij bleek in een oud 
boerderijtje te wonen, naast een water-
wingebied. Ons was bekend dat op dat 
waterwingebied in de voorgaande jaren 
regelmatig mistnetten hadden gestaan, 
maar er was daar nooit iemand bij gezien. 
Nu echter begon het puzzeltje in elkaar te 
vallen.
De oude boer werd vereerd met een 
bezoek. In zijn volière werd het een en 
ander aan ongeringde wildzang aange-
troffen. De mistnetjes werden door de 
verdachte uitgeleverd. Achter de schuur 
werd nog een ingerichte vangplaats aan-
getroffen. 

De man bekende uiteindelijk beschermde 
inheemse vogels gevangen te hebben, 
ook op het aangrenzende terrein van het 
waterbedrijf.
Ook bleek de verdachte een hoeveelheid 
waterwild te hebben, waarvan een aantal 
dieren ongeringd was. Meest opvallend 
daarbij was een paartje knobbelzwanen. 
Die bleken ringen om te hebben van het 
vogeltrekstation. Uit navraag bleek, dat 

Meesje in aangetroffen een mistnet. ( foto: team milieu, 
eenheid Midden-Nederland).

Eén van de geleewiekte knobbelzwanen in de 
vogelopvang. ( foto: team milieu, eenheid Midden-
Nederland)

deze knobbelzwanen in het wild door 
het vogeltrekstation geringd waren in de 
polder achter zijn woning. De verdachte 
bekende deze knobbelzwanen gevangen te 
hebben. Daarna had hij ze geleewiekt met 
een grote tang, die hij ook gebruikte om 
de hoeven van zijn paarden bij te knippen. 
Tot slot had hij de losse velletjes met de 
soldeerbout dicht gebrand. 

De inmiddels 80-jarige verdachte werd 
passend beloond voor met name zijn 
gruweldaden met de knobbelzwanen. Hij 
kreeg een schikkingsvoorstel van 2000,- 
euro en die heeft hij inmiddels betaald. 
In deze casus werd optimaal samenge-
werkt met betrokken boa’s.
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- Bij de door het waterschap uitgevoerde 
inventarisatie, direct voorafgaand aan 
het maaien in juli 2014, werden over de 
30 kilometer Valleikanaal in het geheel 
GEEN broedgevallen van de Kleine 
Karekiet vastgesteld. Op de checklist 
stond niets vermeld.

- In een door ons aangevraagd referen-
tieonderzoek door Sovon in juli 2014 
werden echter over een afstand van 
2500 meter enkele tientallen broedge-
vallen van de Kleine Karekiet vastge-
steld.

Grote verschillen dus. Van de geconsta-
teerde feiten is door het team milieu van 
de Eenheid Midden-Nederland proces-
verbaal opgemaakt. Mede op voorstel 
van de verbalisanten, is gekozen voor 
een voorwaardelijk sepot van het proces-
verbaal door het Functioneel Parket. De 
voorwaarde? Uiteraard het invoeren van 
een aangepast maaibeleid met betrekking 
tot die rietkragen.

En dat is ook gedaan. In de zomer van 
2015 zijn de rietkragen blijven staan en 
hebben de Kleine Karekieten hun tweede 
legsel kunnen groot brengen. Het publiek 
werd geïnformeerd met bordjes langs het 
fietspad.

   Namens het team milieu, eenheid      
   Midden-Nederland,
   Henk Sanders

In juli 2014 werd voor de derde maal 
geconstateerd dat er op 16 juli al gemaaid 
werd in de rietkragen langs het Valleika-
naal, terwijl kort vooraf nog vastgesteld 
was, dat er nog volop broedactiviteiten 
van de Kleine Karekiet plaatsvonden.
Dit keer is wel overgegaan tot het 
opmaken van een proces-verbaal. De 
waarschuwende telefoontjes van de 
voorgaande jaren bleven kennelijk zonder 
effect. Uit het onderzoek kwamen enkele 
bijzondere feiten aan het licht, namelijk;
- In 2010 en 2011 zijn er in opdracht 

van het waterschap rapporten door een 
ecologisch adviesbureau opgemaakt 
over het Valleikanaal, juist ten behoeve 
van de naleving van de gedragscode 
en de Flora- en faunawet; hierin werd 
geadviseerd pas na half augustus de 
rietkragen te maaien i.v.m. het voor-
komen van de Kleine Karekiet. Kortom, 
men was goed voorgelicht.

- Eigen ecologen van het waterschap 
hadden gemeend dat hier van afge-
weken kon worden, na hun eigen 
uitgevoerde onderzoek, op een natte, 
koude en winderige dag in juli, waarop 
nauwelijks activiteit van de Kleine 
Karekiet waar te nemen was. Een 
slechte timing qua inventarisatie met 
resultaten die niet representatief waren. 
Mede bepalend voor het vroege maaien 
van de rietkragen door het waterschap, 
waren klachten van wandelaars en 
fietsers, die niet meer op het water van 
het kanaal konden kijken door het hoge 
riet.

Schonen van sloten en kanalen: 
altijd aandacht voor flora en fauna.

   Namens het team milieu, 
   eenheid Midden-Nederland,
   Henk Sanders

Uitmaaien Kleine Karekiet
Het Valleikanaal ontspringt aan de Neder-
rijn, bij de Grebbeberg. Het stroomt onge-
veer 30 kilometer door de Gelderse Vallei, 
totdat het in de stad Amersfoort uitmondt 
in de rivier de Eem. Het stroomgebied van 
het Valleikanaal is in de Gelderse Vallei het 
enige leefgebied voor de Kleine Karekiet. 
Deze zomervogeltjes komen begin mei aan 
en broeden vaak nog een tweede legsel 
uit. Dit kan tot half augustus dus broedge-
vallen en nestjongen opleveren. 
Van enige verbazing was dan ook sprake, 
toen het betreffende waterschap enige 
jaren geleden de rietkragen al op 16 juli 
en volgende dagen – weliswaar gefaseerd 
– liet klepelen en afzuigen. Er was juist 
in juli nog verhoogde activiteit van de 
Kleine Karekiet. Het leek er sterk op, dat de 
gedragscode niet goed werd nageleefd. 
Het waterschap werd gebeld en er werd 
uitgelegd wat er ons inziens fout was 
gegaan. Een en ander zou kortgesloten 
worden en men beloofde beterschap. Maar 
in de daarop volgende zomer ging weer 
precies hetzelfde fout. Nog maar eens 
gebeld en situatie opnieuw uitgelegd, 
dat met ongewijzigd maaibeleid overtre-
dingen van de Flora- en faunawet werden 
gepleegd en dat de gedragscode niet in 
acht werd genomen.

UIT DE PRAKTIJK
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PDM ACADEMIE
    CURSUSKALENDER 2015 – 2017

2015 – 2016

PRAKTIJKDAG   ‘HERKENNEN VERVOLGING WILDE FAUNA’

  9     oktober Epe/elders Regionaal in overleg in Midden- en West-Nederland  
   t.b.v. natuurwerkgroepen IVN, Vogelbescherming e.a.
   Vindt doorgang bij  voldoende deelname. 
   Aanmelden voor 1 september.
30      oktober Epe Centraal in Epe t.b.v. boa ’s en politieagenten.
   Vindt doorgang bij voldoende deelname. 
   Aanmelden voor 1 oktober
7 en 14  nov. Beneden-
  Leeuwen I.s.m. IVN afdeling Maas en Waal  

18 en 21  nov. Norg I.s.m. IVN afdeling en NGC-team afd. Norg.

Jan. – febr 2016 Apeldoorn I.s.m. IVN afdeling Apeldoorn

PRAKTIJKDAG  ‘INTRODUCTIE NIEUWE WETGEVING NATUUR’

Nov. – januari Epe Centraal of op meerdere plaatsen regionaal
   Meer info als inhoud en invoering wetgeving rond is.

2016 – 2017

In voorbereiding:
•	 UITROL	PRAKTIJKDAGEN		‘HERKENNEN	VAN	VERVOLGING	WILDE	FAUNA’

•	 In	Oost-	en	Zuid-Nederland	en	Noord-Holland

•	 PRAKTIJKDAGEN	INTEGRAAL	MILIEUTOEZICHT

•	 PRAKTIJKDAGEN	‘HERKENNEN	EN	AANPAK	VISSTROPERIJ’
 I.s.m. Sportvisserij Nederland  t.b.v. controleurs en boa’s

•	 PRAKTIJKDAGEN	CITES	‘Internationale	soortenbescherming’

•	 VERDIEPINGSCURSUS	FLORA	EN	FAUNA	NIEUWE	WETGEVING	NATUUR

•	 PRAKTIJKDAGEN	‘HERKENNEN	EN	AANPAK	WILDSTROPERIJ’

Volg de PDM Academie cursuskalender 
op www.politiedierenenmilieu.nl

Meer informatie: e-mail: 
academie@politiedierenenmilieu.nl
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De Visserijwet 1963 
toegelicht 

aflevering 31 

De Uitvoeringsregeling visserij  - deel 10 – mechanische kokkelvisserij en 

de 300-pk-norm

In voorgaande jaren besproken 
onderwerpen:
2009:  Rechthebbende op het visrecht, 

schriftelijke toestemming, vis-
soorten en het vissen.

2010:  Soorten visserij, vistuigen, mini-
mummaten, gesloten tijden, 
verboden middelen.

2011:  Visakten, beroepsvistuigen binnen-
visserij, nachtvissen, IJsselmeervis-
serij.

2012:  Vissen bij stuwen, vistuig bij de 
waterkant, administratie, wetswij-
zigingen, controle van vissers.

2013:  Handelingen met aal en wolhand-
krab, administratie palingvisserij, 
Waddenzee, Visserijzone, zeegebied 
en kustwateren. 

2014:  Boomkorvisserij, verboden vis-
tuigen visserijzone, zeegebied en 
kustwateren, 300-pk-norm.

Tot nu toe
In artikel 1 van de Uitvoeringsregeling vis-
serij vinden we de begripsbepalingen, zoals 
de ‘schietfuik binnenvisserij’ . 
In artikel 2 t/m 5c staan een aantal aan-
wijzingen, zoals de vissoorten, verboden 
middelen, minimum maten en gesloten 
tijden. 
In artikel 7 (artikel 6 is vervallen) t/m 10a 
staan voorschriften voor de administratie 
van visserij. 
In artikel 11 t/m 23b staan de verbodsbe-
palingen voor de visserijzone, zeegebied en 
kustwateren. We stonden in de bespreking 
van artikel 11 t/m 14 stil bij de verbodsbe-
palingen ten aanzien van Rottumerplaat, 
aalvistuigen en zegen, sleepnetten in 
de Waddenzee, in de omgeving van de 
Oosterschelde, de Noordzee en de Wes-
terschelde. 

Vorige keer 
In Dier & Milieu 2014/2 en 3 zagen we aan 
de hand van artikel 14 Uitvoeringsregeling 
visserij de verboden vistuigen,  het verbod 
om in het Waddengebied met een kuilnet 

te vissen waarvan de maaswijdte te klein 
is. Ook bij de Zeeuwse eilanden is het 
vissen met beroepsvistuigen, waarvan de 
maaswijdte te klein is, verboden. En verder 
is het in alle kustwateren verboden om te 
vissen met netten waaraan gerommeld is 
ten aanzien van de maaswijdte. 

Deze aflevering
In deze aflevering bespreken we de arti-
kelen 15 en 16 Uitvoeringsregeling visserij. 
Artikel 15 gaat over de 300-pk-norm van 
de garnalenkotters en artikel 16 over de 
mechanische kokkelvisserij in de Wad-
denzee. 

Motorvermogen garnalenvisserij
Artikel 15 bevat een verbod om te vissen 
met meer motorvermogen dan er op de 
betreffende licentie of garnalenvergunning 
staat vermeld. De toenmalige staatsse-
cretaris heeft in 2002 laten regelen dat 
het motorvermogen van de garnalenkot-
ters max. 221 kilowatt (ongeveer 300 pk) 
mocht zijn. Dit maximum motorvermogen 
staat in de garnalenvergunning vermeld 
en is ingesteld om de omvang van de 

Het is in alle kustwateren verboden om te vissen met 
netten waaraan gerommeld is ten aanzien van de 
maaswijdte.

Artikel 15 gaat over de 300-pk-norm van de 
garnalenkotters.

mechanische garnalenvisserij binnen de 
(in Europa) afgesproken quota te houden. 
Maar kennelijk was de minister in het 
handhaven van deze norm niet zo voort-
varend…
Op 21 april 2006 stond er op de website 
van Visserijnieuws.nl een bericht dat de 
Nederlandse Staat in kort geding is gedag-
vaard door o.a. de Stichting Duurzame 
Kustvisserij. De rechtbank Den Haag sprak 
in zijn vonnis uit dat minister Veerman 
binnen vier maanden het motorvermogen 
van alle 220 garnalenkotters moest laten 
controleren. De vergunning moest worden 
ingetrokken wanneer het motorvermogen 
van de garnalenkotters het maximum 
van 300 pk overtrad. Volgens de rechter 
veroorzaakte de minister ernstige over-
treding van de Europese visserijveror-
deningen door niet op te treden tegen 
garnalenvissers die de 300-pk-norm aan 
hun laars lapten. De advocaat van de eiser 
was ingenomen met het vonnis. Dat kan ik 
me voorstellen, het is tenslotte ongebrui-
kelijk dat de rechter de Nederlandse Staat 
maant tot handhaving van de regelgeving. 

Dagblad Trouw 
In Trouw stond op 17 mei 2006 het 
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volgende bericht:  ‘Minister Veerman 
van landbouw gaat in beroep tegen de 
uitspraak van de rechtbank dat garnalen-
kotters met een te groot motorvermogen 
onmiddellijk hun visvergunning moeten 
inleveren. Een flink aantal garnalenvis-
sers vaart op kotters met meer dan de 
toegestane 300 pk vermogen. De rechter 
maande de minister vorige maand op 
korte termijn de naleving van de vis-
serijwetten af te dwingen. Binnen vier 
maanden moeten daarin alle 220 garna-
lenkotters nagetrokken zijn. Veerman wil 
dit probleem echter samen met de sector 
stapsgewijs oplossen.’ 

Dertien garnalenvissers leveren 
vergunning in
Op Vara.nl stond op dinsdag 19 september 
2006 het volgende bericht:  ‘Dertien 
vissers hebben hun vergunning om op 
garnalen te vissen ingeleverd. Ze zien 
de garnalenvisserij niet als belangrijkste 
bron van inkomsten en willen met meer 
pk's blijven varen om onder meer platvis 
te vangen. Het motorvermogen van de 
garnalenkotters mag sinds 2005 maximaal 
300 pk zijn.
,,Garnalenvisserij is voor deze vissers 
een tweede tak. Zij hebben de afweging 
gemaakt om alleen op platvis te blijven 
vissen'', aldus een woordvoerster van het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij. Voorzitter Johan Nooitge-
dagt van de Nederlandse Vissersbond is 
verbaasd over het lage aantal van dertien. 
,,Er zijn in totaal 225 vergunningen, ik had 
verwacht dat veertig tot vijftig vissers ze 
in zouden leveren.'' Of veel vissers zonder 
hun motorvermogen onder de 300 pk te 
hebben gebracht nog gewoon op garnalen 

vissen, durft Nooitgedagt niet te zeggen. 
,,Dat is net alsof je de voorzitter van de 
ANWB vraagt hoeveel van zijn leden te 
hard rijden''. Landbouw is in ieder geval de 
schepen aan het controleren om te zien 
of het motorvermogen correct is. Volgens 
Nooitgedagt is het op dit moment kommer 
en kwel in de garnalensector. Minder 
concurrentie op het water is daarom zeker 
welkom.’ 

Meten op de schroefas
Op 5 maart 2010 is op Visserijnieuws.nl 
te lezen dat het de ambitie is om binnen 
twee jaar (dus voor maart 2012) een begin 
te maken met het meten van het aantal 
pk’s op de schroefas van de kotter. Onder-
zocht moest nog worden op welke wijze 
dit te realiseren was. 
Op 5 februari 2013 meldt het Noord-
Hollands Dagblad het volgende:  ‘In totaal 
62 Nederlandse garnalenkotters zijn in 
2012 gecontroleerd op motorvermogen 
en de verzegeling daarvan. In hooguit tien 
gevallen is geconstateerd dat er zaken niet 
in orde waren.’ 
Met andere woorden: Er wordt gecontro-
leerd en alle kotters voldoen nog niet aan 
de norm. 

Mechanische kokkelvisserij 
Waddenzee
Artikel 16 bevat het verbod op de mecha-
nische kokkelvisserij in de Waddenzee. 

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het 
in de brief van het Ministerie van EZ van 7 
februari 2007 over de zee- en kustvisserij 
opgenomen verbod op de mechanische 
kokkelvisserij in de Waddenzee. 

In genoemde brief informeerde de toen-
malige minister de Tweede Kamer over 
het gevoerde beleid van de achterliggende 
twee jaren ten aanzien van de schelp-
diervisserij. Met ingang van 2005 is de 
mechanische kokkelvisserij in de Wad-
denzee verboden. 
De mechanische kokkelvisserij vond toen 
nog wel plaats in de Zeeuwse Delta. 
Jaarlijks werd bekeken of er nog voldoende 
voedsel (kokkels) aanwezig was voor de 
vogels. Komt dit in het gedrang, dan wordt 
ook in de Zeeuwse Delta de mechanische 
kokkelvisserij verboden. 

Dank
Met dank aan Henk de Man, oud-com-
mandant veldpolitie. Hij was bereid om 
de kopij door te nemen en mij van op- en 
aanmerkingen te voorzien. 

    Tekst: Henri.madern@politie.nl – 
    tel. 06-55823185. 

Met ingang van 2005 is de mechanische kokkelvisserij 
in de Waddenzee verboden.

Persbericht van de Vara van 19 september 2006
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De Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming

Met de inwerkingtreding van de Wet dieren op 1 juli 2014 is er een verschuiving en verplaat-
sing geweest van de wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn. Een verschuiving op papier, 
want op straat zijn de zaken in grote lijnen natuurlijk niet gewijzigd. Je moet nog steeds je 
paard, hond en papegaai voer geven en je moet nog steeds met een ziek dier naar de dieren-
arts. 

Het zich ontdoen van een dier eindelijk 
gewoon aan te pakken

Verschil is wel dat wij tot 1 juli 2014 uit 
het hoofd wisten te vertellen wanneer de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 
het Ingrepenbesluit of het Waak- en 
heemhondenbesluit van toepassing was 
op de situatie die je aantrof. Bedrijfs-
matig handelen en/of fokken met honden 

en katten was geregeld in het HKB99 
(Honden- en kattenbesluit 1999) en een 
pup van vijf weken bij de teef weghalen 
was strafbaar gesteld in het Besluit 
scheiden van dieren. Die boeken zijn nu 
nagenoeg helemaal bij het oud papier 
gezet. We moeten het nu doen met de 
nieuwe wet- en regelgeving. Inmiddels zijn 
we goed ingelezen in die Wet dieren en 
het daaronder hangende Besluit houders 
van dieren. 

Extra zakgeld
Wat is dan na ongeveer één jaar werken 
met deze wetgeving zo anders voor het 
dier op straat? Dat is een hele lastige 

De hond  was vastgebonden bij de supermarkt in 
De Krim

vraag. In grote lijnen is de manier waarop 
je moet omgaan met de gehouden land-
bouwhuisdieren en de gezelschapsdieren 
niet zo veel anders. Je moet gewoon goed 
voor je dier zorgen.
Een voorbeeld van wat nu met de nieuwe 
wet goed aan te pakken is, is het dumpen 
van dieren (het zich ontdoen van een dier, 
artikel 1.3 sub a van het Besluit houders 
van dieren in verband met artikel 2.1 lid 
3 van de Wet dieren, strafbaar gesteld in 
artikel 8.11 lid 1 van de Wet dieren).
Begin 2014 (oude wetgeving) meldde de 
dierenambulance in de omgeving van 
Coevorden dat er opvallend veel honden 
werden aangetroffen die waren achterge-
laten bij de ingang van supermarkten. Over 
een periode van meer dan een half jaar al 
ongeveer tien honden. Meestal werd de 
dierenambulance al kort na het aantreffen 
van de hond geïnformeerd door omstan-
ders en werd de hond opgehaald. Een asiel 
en dierenambulance heeft de plicht om 
de eigenaar van een aangetroffen hond 
(zwerfhond) te achterhalen. Lukt dat niet 
dan zijn de eerste opvangkosten voor de 
gemeente. Een aantal honden werden 
gekoppeld aan een adres ergens in De 
Krim. Andere honden stonden nog geregi-
streerd op naam van de oude eigenaar, die 
wist te vertellen dat de hond naar een leuk 
gezin was gegaan in ... De Krim. 
Met die gegevens kwam ik over de vloer 
bij een man en vrouw die uiteindelijk ook 
toegaven dat ze met enige regelmaat een 
hond achter hadden gelaten bij ver-
schillende supermarkten in de regio. Ze 
haalden honden op die via Marktplaats als 
gratis af te halen werden aangeboden en 
boden die direct daarna zelf tegen beta-
ling ook weer aan op Marktplaats. Op die 
manier probeerden ze naast de bijstand 
nog wat extra zakgeld te verdienen. Rea-
geerde er binnen een aantal dagen nie-
mand op de advertentie dan werd de hond 
vastgebonden aan het fietsenrek bij de 
winkel en daar achtergelaten. Onthouden 
van de nodige zorg, toch!? 
In dit geval ging het niet om voldoende 
aantallen voor aantoonbare bedrijfsma-
tigheid zoals bedoeld in het toenmalige 
Honden- en kattenbesluit. Dus geen 
aantoonbare handel. 
Gevoelsmatig zou je denken dat het 
achterlaten van je hond het onthouden 
van de nodige zorg aan die hond is. ‘Oude’ 
wetgeving artikel 36 lid 1 of 37 van de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 
Dat klopt, maar niet in dit geval. Zou je 
een hond midden in een bos waar geen 
mensen komen vastbinden aan een boom 
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en daar achterlaten, dan was dat het 
onthouden van de nodige zorg. Laat je 
de hond achter aan een fietsenrek bij de 
ingang van een supermarkt dan weet je 
dat de kans heel erg groot is dat de hond 
wordt opgemerkt en dat, zoals in dit geval, 
de dierenambulance komt. Dus vanaf dat 
moment is er gewoon weer verzorging 
voor die hond. Uit overleg met justitie was 
al eerder gebleken dat het op die manier 
achterlaten van je hond geen strafbaar feit 
was, in de zin van het onthouden van de 
nodige zorg aan de hond. Wat overbleef in 
De Krim was een opvoedend gesprek met 
de boodschap te stoppen met het vast-
binden en achterlaten van de honden bij 
de supermarkt. Zoals het er nu naar uitziet 
heeft dat gesprek ook geholpen.

Met de nieuwe Wet dieren is het zich 
ontdoen van een dier een zelfstandig 
strafbaar feit, los van de omstandig-
heden. Vlak voor de vakantie je konijn in 
de dierenweide dumpen, het vastbinden 
van je hond bij de poort van het asiel of 
het wegzetten van een doos met kittens 
bij de dierenartspraktijk is nu allemaal te 
brengen onder het zich ontdoen van een 
dier.

Geen geld
In juni 2015 kreeg ik een melding over 
een geval van het zich ontdoen van een 
dier. Onderzoek leerde dat een vrouw een 
hond had afgegeven bij het asiel, met het 
verhaal dat de hond die dag zwervend was 
aangetroffen in een bos elders in de pro-
vincie. Iemand die een hond komt afgeven 
bij een asiel tekent daarvoor een aangif-

De hond moest worden geëuthanaseerd.

teformulier waar onder andere op staat 
dat het dier geen eigendom is en dat men 
niet weet van wie de hond wel is. Mooie 
handtekening eronder van deze vrouw 
en een kopie van haar paspoort erbij. 
Dus alle gegevens al op een presenteer-
blaadje. Asielpersoneel was extra scherp 
in dit geval omdat de hond broodmager 
en doodziek was. Dierenambulancemede-
werkers herkenden de vrouw en de hond 
van een klusje een aantal dagen geleden 
waarbij de hond ziek op straat werd aan-
getroffen en deze vrouw aangaf eigenaar 
te zijn.
De vrouw verdween en de hond werd 
direct door een dierenarts onderzocht. 
Conclusie: uitgemergeld en doodziek. 
Voor deze hond was geen redding meer 
mogelijk en om het dier uit zijn lijden te 
verlossen was de juiste oplossing eutha-
nasie.

Om een lang verhaal kort te maken: de 
hond was eigendom van deze mevrouw 
maar werd de laatste maanden steeds 
magerder. Ze had geen geld voor de 
dierenarts en koos daarom voor dumpen 
bij het asiel als zogenaamde zwerver. Door 
mij is een proces-verbaal opgemaakt voor 
het onthouden van de nodige zorg en 
het zich ontdoen van een dier. Een hond 
die zo mager is heeft over een langere 
periode geen of onvoldoende voedsel 
gehad (onthouden nodige zorg) of heeft 
een aandoening waarvoor een dierenarts 
geraadpleegd zou moeten worden. Het 
niet bezoeken in een dergelijk geval van 
een dierenarts is dan ook het onthouden 
van de nodige zorg.
De bestanddelen van valsheid in geschrifte 
waren in deze casus ook aanwezig. Als boa 
domein II bij de LID ben ik daarvoor echter 
niet bevoegd en de OvJ wilde mij voor 
deze ene keer daarvoor niet aanwijzen. 
(Die mogelijkheid bestaat wel).

Het dumpen van je dier uit economische 
overwegingen, behoefte aan vakantie, 
lompheid of spijt van de aankoop is met 
de inwerkingtreding van de Wet dieren 
dus eindelijk gewoon in alle gevallen aan 
te pakken.

   Tekst: Jan Smit
   Landelijke Inspectiedienst 
   Dierenbescherming

Het dumpen van je dier uit economische 
overwegingen, behoefte aan vakantie, lompheid of 
spijt van de aankoop is dus eindelijk gewoon in alle 
gevallen aan te pakken.
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Gemekker links van de jacuzzi 

Door het ijs gezakt
In de winter van 2013 zijn op een bedrijf 
acht schapen verdronken. Appellant 
heeft tijdens die periode geen maatre-
gelen getroffen om te voorkomen dat zijn 
schapen over het (dooiende) ijs zouden 
lopen. Daarom was de staatssecretaris van 
EZ bevoegd, een last onder bestuursdwang 
op te leggen. De last is echter te ruim gefor-
muleerd – en de opgelegde maatregel is 
juist onnodig beperkend. De schapen lopen 
niet het hele jaar door een verdrinkingsri-
sico, ze weten heus wel wat water is. Alleen 
ten tijde van vorst en dooi dient appellant 
maatregelen te treffen.
Het aanleggen van een afrastering langs de 
sloot is te beperkend. Er zijn andere opties 
denkbaar, zoals de dieren in een vorstpe-
riode binnenhouden. 
College van Beroep voor het bedrijfsleven 
14 april 2015, zaaknummer AWB 13/902, 
ECLI:NL:CBB:2015:127

Het aanleggen van een afrastering langs de sloot is te 
beperkend. ( foto: A. Groot Roessink)

Er zijn best manieren te bedenken om geiten in je 
achtertuin te houden, zonder de buren overlast te 
bezorgen.

In deze aflevering staat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State nu eens centraal. 
De leukste uitspraak van het jaar tot nu toe is echter van een civiele rechter.

Gemekker links van de jacuzzi
Er zijn best manieren te bedenken om 
geiten in je achtertuin te houden, zonder 
de buren overlast te bezorgen. Eisers en 
gedaagden in kort geding zijn buren, 
die te Bolsward naast elkaar onder één 
kap wonen. Het is een feit van algemene 

bekendheid, dat aan veel problemen met 
dieren een burenruzie ten grondslag ligt – 
of is het nou juist andersom? 

Onlangs hebben gedaagden twee geiten 
aangeschaft en ze een leuk plekje gegeven 
schuin onder het raam van de slaapkamer 
van eisers. Deze ervaren dag en vooral nacht 
ernstige stank- en geluidsoverlast. 
Ze lijden aan slaapgebrek met alle verve-
lende gevolgen van dien voor hun wer-
kende leven. Zij menen dat hier sprake is 
van onrechtmatige hinder als bedoeld in 
de artikelen 5:37 en 6:162 BW. De buren 

ontkennen dit uiteraard (“mekkeren doen 
de geiten slechts incidenteel en het mek-
keren duurt nooit lang en gebeurt nooit 
’s nachts”). Ze zijn wel bereid om mee te 
denken over een oplossing, maar alleen als 
zij de geiten vanuit de woonkamer kunnen 
(blijven) zien.

De voorzieningenrechter komt alleen aan 
de geluidshinder toe. Enige geluidslast 
zullen buren in het algemeen over en weer 
van elkaar hebben te dulden, maar elkaars 
nachtrust moeten ze respecteren. En “het 
is een feit van algemene bekendheid dat 
geiten een mekkerend geluid voortbrengen.” 
De voorzieningenrechter (die is gaan kijken) 
gebiedt gedaagden om de twee geiten op 
een alternatieve plek in hun achtertuin 
te huisvesten, namelijk in de hoek van de 
achtertuin gelegen links van de jacuzzi. Een 
dwangsom dient als stok achter de deur. 
Rechtbank Noord-Nederland (Leeu-
warden, civiel) 15 juli 2015, zaak-
nummer C/17/142260 / KG ZA 15-151, 
ECLI:NL:RBNNE:2015:3525

Papegaaien – komkommers 2 – 0 
In 2011 heeft het college van B&W van 
Emmen aan de Stichting Papegaaienhulp 
(“het enige officiële opvangcentrum in 
Nederland voor papegaaien”, www.pape-
gaaienhulp.nl) een vergunning verleend 
voor het gebruik van een gedeelte van een 
kassencomplex in het glastuinbouwgebied 
van Erica. De stichting begon met noodop-
vang van papegaaien maar wilde na verloop 
van tijd het volledige kassencomplex en de 
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overige bebouwing gaan gebruiken voor een 
permanent opvang- en educatiecentrum. 
De vergunning daarvoor is bij besluit van 15 
oktober 2013 verleend. 
Appellant exploiteert op het perceel naast 
de kassen een tuinbouwbedrijf voor de 
biologische teelt van komkommers en 
woont in een bedrijfswoning. Hij had zich 
al vergeefs tegen de eerdere vergunning 
verzet. Bij de Raad van State voert hij nu 
weer zonder succes allerlei argumenten aan; 
de meest interessante betreffen ongedierte 
en geluidsoverlast. 
Vooral in de warmere zomermaanden zou 
het centrum de bron vormen van een insec-
tenplaag en andere hinder door ongedierte, 
dat de komkommerkwekerij teistert. Appel-
lant laat een foto zien van een blad met 
een witte vlieg er op. De eventuele aan-
wezigheid van plaaginsecten houdt echter 
verband met bepaalde soorten onkruid. 
De stichting laat tweemaal per kwartaal 
onderzoek doen naar plaagdieren. Daarbij is 
slechts sporadisch een muis aangetroffen. 
Bovendien heeft de stichting met appellant 
afspraken gemaakt over het weiden van zijn 
paarden tot aan het schrikdraad op 35 cm 
van de kassen; appellant zou dat deel van 
het perceel zelf vrij houden van onkruid.
Ook wat betreft de aantasting van het 
woongenot van appellant door geluidsover-
last volgt de Afdeling het college. Als het 
volledige kassencomplex wordt gebruikt 

Het geluid van papegaaien kan door mensen als 
onaangenaam worden ervaren. ( foto: archief)

toestemming slechts kan worden geweigerd 
in het belang van de bescherming van de 
gezondheid van de mens en van het milieu. 
Het gaat hier om goedgekeurd consumen-
tenvuurwerk en de veiligheidsafstand van 
90 meter wordt in acht genomen. Moge-
lijke effecten buiten de veiligheidszone 
zijn niet in de beoordeling betrokken. Die 
grens van 90 meter is direct gerelateerd aan 
bedrijfsmatig gehouden dieren (Regeling 
bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van 
vuurwerk, art. 3.6 lid 1).
De Afdeling oordeelt dat het college artikel 
3B.3 van het Vuurwerkbesluit te beperkt 
heeft uitgelegd. Het artikel biedt het college 
inderdaad geen ruimte om toestemming te 
weigeren op andere gronden dan het belang 
van de bescherming van de gezondheid van 
de mens en van het milieu. “Er is echter 
geen grond voor het oordeel dat onder de 
bescherming van het milieu als bedoeld in 
artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit niet 
mede de bescherming van dieren moet 
worden begrepen, waaronder in dit geval 
ook het vee van appellant.” Bovendien is er 
geen reden om te denken dat bij de beoor-
deling van het belang van de bescherming 
van de gezondheid van de mens niet ook 
mogelijke gevolgen van het uitbreken van 
vee voor die gezondheid moeten worden 
betrokken. Het beroep is gegrond. 

Raad van State 12 augustus 2015, 
zaaknummer 201410424/1/A4, 
ECLI:NL:RVS:2015:2561 
Deze laatste uitspraak kan wellicht een rol 
spelen bij het debat over vuurwerk tijdens 
de jaarwisseling. Want we moeten met de 
Afdeling constateren, dat veel dieren (ook 
die in het wild) overduidelijk overlast onder-
vinden van mensen! Elk wettelijk aankno-
pingspunt om die overlast aan te pakken, 
zouden handhavers moeten koesteren!

als opvang- en educatiecentrum, voldoet 
de geluidsbelasting aan de normering van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het 
geluid van papegaaien kan door mensen 
als onaangenaam worden ervaren, maar 
dat staat los van de grenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit. De stichting heeft in 
de buurt van de bedrijfswoning bovendien 
geen vogels gehuisvest maar wel extra 
geluidsisolatie aangebracht – en dat appel-
lant woont in een gebied zonder woonbe-
stemming is zijn eigen keuze. 

Raad van State 3 juni 2015, zaaknummer 
201407579/1/A1, ECLI:NL:RVS:2015:1728

    Tekst: Noor Evertsen

Vuurwerk en vee
In de zomer van 2014 heeft het college van 
gedeputeerde staten van Limburg aan RFI 
Pyro Events toestemming verleend voor het 
ontsteken van vuurwerk in het attractiepark 
Toverland te Sevenum. Het bezwaar van 
appellant hiertegen is ongegrond verklaard.
In beroep betoogt appellant dat het college 
ten onrechte zijn bedrijfsmatige belangen 
als melkveehouder en het welzijn van 
zijn vee niet bij de besluitvorming heeft 
betrokken. Zijn vee loopt in de wei en de 
weilanden bevinden zich op korte afstand 
van de ontbrandingslocatie. Vuurwerk 
kan volgens hem leiden tot paniekreacties 
bij het vee, waardoor de melkproductie 
kan afnemen, het welzijn van het vee kan 
worden aangetast en het vee kan uitbreken. 
Dat laatste kan weer leiden tot risico's voor 
verstoring van de openbare orde en voor de 
gezondheid van mensen. 
Het college stelt zich op het standpunt dat 

Vuurwerk kan 
volgens 
hem leiden 
tot paniekreacties 
bij het vee
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Ingrijpend gewijzigde editie 2015-2016

In deze bundel zijn de nationale wettelijke 
bepalingen met betrekking tot het welzijn 
en de bescherming van individuele dieren 
samengebracht. De belangrijkste wetten op 
dit gebied zijn de Wet dieren, de Wet op de 
dierproeven en de Flora- en faunawet.

Naast deze wetten zijn opgenomen de 
relevante uitvoeringsvoorschriften, de 
gedeelten van de Gezondheids- en wel-
zijnswet voor dieren die nog van kracht zijn, 
enkele algemene bepalingen uit het Bur-
gerlijk Wetboek en enkele teksten die van 
belang zijn voor handhaving en vervolging.
In een korte inleiding gaat de redacteur in 
op kenmerken en systematiek van de betref-
fende regelingen, op verworvenheden en 
knelpunten en op binnenkort te verwachten 
(wijzigingen in) regelgeving.

Veel bepalingen in de opgenomen wet- en 
regelgeving gaan terug op (bijlagen bij) 
EU-richtlijnen of verwijzen naar EU-veror-
deningen. Deze uitgave biedt helaas geen 
ruimte om ook al die EU-originelen te bun-
delen. Het overzicht in Bijlage I is bedoeld 
als handreiking bij verder onderzoek. 

Noor Evertsen is als juridisch onderzoeker 
verbonden aan de Stichting Dier&Recht, 
advocaat van de dieren. Ze werkte eerder 
voor dassen, apen, stekelvarkens en bizons. 
Ze maakt deel uit van de redactie van Dier 
& Milieu (Vakblad voor handhavers van 
de Vereniging Politie Dieren- en Milieube-
scherming) en publiceert regelmatig op het 
gebied van dieren, wet en recht

Inhoud:
-   Introductie
-   Dieren gehouden voor landbouwdoel-

einden of voor vertoning; gezelschaps-
dieren

•	 	 Wet	dieren,	incl.	uitvoeringsvoor-
schriften

•	 	 Gezondheids-	en	welzijnswet	voor	
dieren

•	 	 Overige	regelgeving
•	 	 Wet	op	de	dierproeven,	incl.	uitvoerings-

voorschriften
  -   In het wild levende dieren

•	 	 Flora-	en	faunawet
•	 	 Algemene	wettelijke	bepalingen
  -  Overzicht relevante overeenkomsten,              

verordeningen en richtlijnen

Teksten wetgeving dierenwelzijn -  
editie 2015-2016

284 pag.
Redactie: Drs. E. Evertsen

Sdu Uitgevers, 2015, ISBN 9789012396271

Toezicht wetgeving dierenwelzijn
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Ja, ik geef mij bij deze op als lid / donateur !

Naam en voorletters:

Tussenvoegsels

Adres

Postcode

Plaats

Geboortedatum

Beroep en werkzaam bij

E-mail adres

     Man                  Vrouw

Stuur of mail dit formulier naar onze administrateur (zie voor adres pag. 2)

Advertenties in DIER en MILIEU
Magazine over de handhaving van natuur-, milieu- en dierenbeschermingswetgeving en over 
actualiteiten in de wereld van natuur-, milieu- en dierenbescherming.

Verschijnt op achtduizend adressen. Telt vele tienduizenden lezers.

Neem contact op met: Adviesburo CADEX, Tuin 12, 4307 CH  OOSTERLAND (Zld.)

Website:  www.cadex.nl
E-mail:   info@cadex.nl   Komende sluitingsdatum: 25 oktober 2015
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HELP HULP HULPHELP HELP

Samen met inmiddels ruim 200 lokale 
en regionale dierenhulporganisaties met 
o.a. circa 100 Dieren Noodhulp Ambulances en 
Dieren Transport Ambulances, helpt Stichting 
DierenLot dieren in nood in heel Nederland. 

Mishandelde, verwaarloosde, gewonde en afge-
dankte dieren: gezelschapsdieren, 

maar ook zwerfdieren en wilde dieren zoals 
vogels, egels, vossen, reeën, zeehonden enz. 
Daarvoor werken wij graag samen met alle 
dierenhulpverleners in Nederland.

Voor een uitgebreid overzicht 
kijkt u op www.dier.nu

HULP VOOR DIEREN IN NOOD IN HEEL NEDERLAND

www.nkd.nu

7 November is het zover: De 10e Landelijke Bijeenkomst 
Dierenhulpverlening staat weer voor de deur! Tweemaal 
per jaar organiseren wij deze geweldig leuke en leerzame 
dag voor medewerkers en vrijwilligers van alle dieren-
hulporganisaties in Nederland. Ook dierenartsen, assisten-
ten en (dieren)politie zijn van harte welkom op dit platform 
van én voor dierenhulpverlening. 

De TOEGANG IS GRATIS*, dus kom ook! 
Inclusief gratis lunch en gehele dag kof� e/thee/fris.

Wat is er allemaal te doen op deze dag?
 -  Interessante presentaties, workshops en

bijeenkomsten met betrekking tot 
 verzorging van en hulp aan dieren.

 -  Mobiele werkplaats waar onze 
 ca. 100 dierenambulances 
 nagekeken worden.

 -  Informatiemarkt met o.a. 
DierenLot informatiestand 

 en specialisten uit de 
 dierensector.

 -  Gloednieuwe demo`s van 
onze dierenambulances. 

 -  Volop mogelijkheid tot netwerken met honderden 
 collega’s. 

 - Informatie met betrekking tot onze succesvolle kleding/
 textiel/schoenen inzamelactie.

En natuurlijk...

 Inspectie en uitleg over het 
Nationaal Keurmerk Dierenambulance 
Op deze dagen worden ook tientallen dierenambulances 
geïnspecteerd voor het Nationaal Keurmerk Dierenambu-
lances. Het Nationaal Keurmerk Dierenambulances is hét 
keurmerk in deze sector voor verantwoord en ef� ciënt 
vervoer van dieren in nood.

Bekijk het volledige programma op www.dier.nu > Lande-
lijke Bijeenkomsten Dierenhulpverlening én meld u aan.

Noteer in uw agenda:
Datum: 7 november 2015 

Locatie: EvenementenHal, Gorinchem
Tijd:   Aanvang dagprogramma 09.00 uur, 

eindtijd 16.00 uur

* Toegang gratis voor dierenhulpverleners, d.w.z. 
iedereen die als vrijwilliger of professional regelma-
tig betrokken is bij hulp aan dieren in nood!

LANDELIJK CONGRES DIERENHULPVERLENING. 
WIJ VIEREN ONS 10 JARIG BESTAAN EN ONZE 10e BIJEENKOMST!

ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015
EVENEMENTENHAL, GORINCHEM

10e

BIJEEN-
KOMST!

UITNODIGING

Nationaal Keurmerk Dierenambulance 
Op deze dagen worden ook tientallen dierenambulances 

Neem deel aan het unieke debat ‘Natuurbeschermingvs. Dierenbescherming’ 
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