
Artikelen bij overtreding waarvan de dierenpolitie optreedt 
 
Art. 36 Gwwd (dierenmishandeling) 
1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking 
van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de 
gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. 
 
[2. Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend: 
a. een dier arbeid doen verrichten, welke kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het 
uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is; 
b. een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop 
houden; 
c. bij de verlossing van een koe gebruik te maken van dierlijke trekkracht of van een niet door 
Onze Minister daarvoor toegelaten krachttoestel; 
d. een hond als trekkracht gebruiken.] 
 
Art. 37 Gwwd (dierenverwaarlozing) 
Het is de houder van een dier verboden aan een dier de nodige verzorging te onthouden. 
 
 
Art. 254 Wetboek van Strafrecht (verbod op seks met dieren) 
Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie. 
 
Art. 254a WvSr (verbod op dierenporno) 
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie 
wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding 
– van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar 
zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in 
bezit heeft. 
 
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt 
gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, 
een beroep of een gewoonte maakt. 
 
Art. 350 WvSr (het doen of mishandelen van dieren van een ander) 
[1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander 
toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.] 
 
2. Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel 
of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. 
 
Artikel 425 WvSr (het op een mens aanhitsen van een dier) 
Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt 
gestraft: 
 
1°. hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het een 
mens aanvalt, niet terughoudt; 



[2°. hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn 
hoede staand gevaarlijk dier.] 
 
Art. 9 Ffw (stroperij) 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 
 
Art. 10 Ffw (stroperij) 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten. 
 
Art. 11 Ffw (stroperij) 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 
halen, weg te nemen of te verstoren. 
 
Art. 10 Visserijwet 1963 (stroperij) 
1. Het is verboden de binnenvisserij uit te oefenen met vistuigen, anders dan een of meer 
hengels of een of meer peuren, zonder een geldige akte te kunnen tonen. 
 
[...] 
 
Art. 21 Visserijwet 1963 (stroperij) 
1. Het is verboden in een water, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder d, te vissen 
voorzover een ander rechthebbende is op het visrecht van dat water. 
 
[...] 
 
Art. 55 Visserijwet 1963 (stroperij) 
1. Ieder, die de visserij uitoefent of pleegt uit te oefenen, is verplicht op eerste vordering van 
een opsporingsambtenaar: 
a. deze ambtenaar in de gelegenheid te stellen zijn vaartuig te betreden; 
b. ter inzage af te geven de op grond van het bepaalde bij of krachtens deze wet voor de 
uitoefening van de visserij vereiste akten, vergunningen, schriftelijke toestemmingen, 
huurovereenkomsten en andere bescheiden, waarvan inzage naar het redelijk oordeel van deze 
ambtenaar voor de vervulling van zijn taak nodig is; 
c. uitstaand vistuig te lichten; 
d. gesloten viskaren te openen; 
e. anderszins de medewerking te verlenen, welke deze ambtenaar voor de vervulling van zijn 
taak behoeft. 
 
2. Overtreding van het bij het vorige lid bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. 
 
3. De feiten strafbaar gesteld bij dit artikel worden als overtreding	  


