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De afgelopen maanden heeft de bestuursrechter 
enkele zaken behandeld van mensen die opvallend 
veel dieren hielden. Lijden zij aan verzamelzucht? 
Verder deze keer o.a. een door een diensthond 
gemolesteerde koperdief en jurisprudentie uit 
de oorlog.

Verzamelzucht

Dieren verzamelen
In het Engels heten ze ‘hoarders’: mensen die veel 
meer dieren in huis halen dan ze aankunnen. De 
verzorging van die dieren is per definitie verre 
van optimaal. In een paar recente zaken moest de 
bestuursrechter zich uitspreken over gevallen die 
associaties met deze ‘verzamelzucht’ oproepen. 

Grote aantallen gemengde dieren
Twee uitspraken betreffen dezelfde man, V. (De 
initialen zijn door de auteur bedacht).  In mei 2010 en maart 
2011 werden bij controlebezoeken op een volkstuin 
van zo’n 495 m! tussen de vijfhonderd en zeshon-
derd dieren aangetroffen. Ze leefden in benarde, 
smerige omstandigheden. Meer dan de helft kwam 
nooit buiten. AID en LID hadden al sinds mei 2003 
onregelmatigheden geconstateerd en er was ook 
al eerder ingegrepen in verband met de aantasting 
van het dierenwelzijn. Volgens verweerder (de 
Staatssecretaris van EL&I) is er sprake van structurele 
onthouding van de primaire levensbehoeften water 
en voedsel.
Op een last onder bestuursdwang volgt een hercon-
trole. Op 7 juli 2010 worden 71 duiven, 39 kippen, 87 
ganzen en eenden, 3 geiten en 2 papegaaien mee-

In het Engels heten ze 
‘hoarders’: mensen die veel 

meer dieren in huis halen 
dan ze aankunnen. 

(foto: R. van Wanrooij)

gevoerd en opgeslagen, op 11 april 2011 nog eens 
174 kippen, 66 eenden, 43 duiven, 11 ganzen, 39 
(zang)vogeltjes, 1 kwartel, 61 konijnen en 9 cavia’s. 
Het College is van oordeel dat V. de artikelen 36 en 
37 Gwwd heeft overtreden (CBb 21 februari 2013, 
AWB 11/585, LJN-nr. BZ4402 en AWB 11/281, LJN-nr. 
BZ4395).

Op 14 augustus 2012 vind een controle plaats bij S. 
In en om zijn woning is het een enorme puinhoop: 
“overal ligt glas, er lopen stinkdieren, twee honden 
en een kat los, er staan plastic bakjes met gifslangen, 
er zijn enkele terraria met gifslangen en salaman-
ders, in de tuin staan plastic bakken met schild-
padden, er is een perkje met landschildpadden, in 
een hok zitten cavia’s, er staat een hok met kippen 
en duiven, in de schuur zijn bakken met ratten en 
muizen. Alles ziet er verwaarloosd uit”. Circa 95% 
van de dieren beschikt niet over voer en schoon 
drinkwater, circa 90% van de verblijven is sterk ver-
vuild. Met toepassing van bestuursdwang zijn 188 
dieren (slangen, schildpadden, kikkers, salamanders, 
muizen, ratten en cavia’s) in bewaring genomen. 
Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter 
heeft S. artikel 36 en 37 van de Gwwd overtreden 
(CBb 20 december 2012, AWB 12/1072, LJN-nr. BZ4113). 

Op 25 maart 2010 heeft een districtsinspecteur van 
de LID een controle verricht in de kleine bovenwo-
ning van de familie C. Het toezichtrapport opent 
met een huiveringwekkende scène: “Uit de woning 
kwamen mij 2 Mechelse herders tegemoet. (…) 
Nadat de honden door ons waren opgevangen zag 
ik, dat beide reuen langdurig gingen staan plassen. 
Een deed dat zelfs direct voor de voordeur op de 
mat. Het waren extreem lange plassen voor reuen, 
die normaliter kleine en veelvuldige dominantie-
plasjes doen. Verder zag ik, dat beide honden een 
vaste hoop draaiden.”
De woning puilde uit van de duiven, honden, 
konijnen en katten. In een veel te kleine bench 
midden in de woonkamer zaten 4 volwassen 
Mechelse herders van beide geslachten bij elkaar. 
Op de bench stonden drie bewoonde konijnen-
kooien. De dierenarts rook ‘de penetrante stank 
van de aanwezigheid van dieren’. In totaal 66 
dieren, namelijk 7 honden, 13 katten, 15 konijnen, 
20 vogels, 6 schildpadden en 5 siervissen zijn met 
spoed meegevoerd.
Het College oordeelt dat de familie C. de artikelen 
36 en/of 37 Gwwd heeft overtreden. Verweerder 
kon in dit geval echter niet op goede gronden 
besluiten tot spoedbestuursdwang. Zo’n beslissing 
dient te worden gebaseerd op de situatie waarin 
de dieren worden aangetroffen. Die situatie was 
zorgwekkend, maar er zijn vooral tekortkomingen 
geconstateerd aan de huisvesting en die waren 
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