In dit blad
Aandacht voor onze boa’s is
in deze periode van regorganisaties en bezuinigingen
wel op zijn plaats. Minister
Opstelten van Veiligheid en
Justitie heeft het boa-stelsel
laten evalueren. Noor Evertsen is er iets dieper
ingedoken en zet de zaken op een rij.

Spuiwater is niet ongevaarlijk
en kan een groot risico voor
gezondheid van mens en
dier met zich meebrengen.
Chemisch spuiwater is zelfs
bijzonder zuur en kan brandwonden veroorzaken. S. Daverveld (Waterschap
Aa en Maas) legt uit wat het is en wat de gevolgen
(kunnen) zijn.
In dit nummer ook weer
uitgebreid aandacht voor de
praktijk . Opvallend is een zaak
uit Den Haag. De dierenpolitie
nam hier buiten heterdaad in
een woning, van een niet meewerkende verdachte,
een hond in beslag. Wat daar aan vooraf ging en hoe
dat is verlopen leest u in de bijdrage van de dierenpolitie eenheid Den Haag.

Voorblad
Nu iedereen de gevaren van asbest kent is het ook
voor rechercheurs en
monsternemers
aanpassen.
Veiligheid
staat
voorop.
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De redactie plaatst in eerste
instantie foto’s afkomstig
van leden en daarnaast foto’s
waarvoor rechten betaald zijn
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Bij sommige artikelen plaatst de
redactie foto’s die een illustratief
karakter hebben.
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