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PRAKTIJK  

Wat doen  
bij een 
 controle?

Een eigenaar houdt van zijn 
paarden en is van mening dat 
hij ze goed verzorgt. Het heeft 
hevig geregend en het weiland is 
in een modderpoel veranderd.  
Opeens staat een controleur  
voor de deur. Wat zijn op  
dat moment de rechten en  
plichten?
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De controleur meldt dat de 

paarden geen droge ligplaats 

hebben. Hij vindt dat moet 

worden opgetreden of zelfs dat sprake  

is van verwaarlozing. Een actueel thema 

waarvoor diverse media de laatste tijd 

aandacht vragen. 

Aandachtspunten
Het is natuurlijk op zich een goede zaak 

dat er controle is op dierwelzijn. Het 

houden van paarden is niet vrijblijvend. 

Wie paarden houdt, draagt de verant

woordelijkheid voor zijn dieren. Dat 

iemand er vragen over stelt, kan wel 

imponerend zijn. Er zijn manieren om de 

zaak overzichtelijk te houden, zoals de 

persoon om een identiteitsbewijs vragen 

en als dat mogelijk is, een kopie maken. 

Het is ook goed om vast te stellen waar 

de controleur precies voor komt. Gaat het 

om een controle? Dan kan de controleur 

even plaatsnemen in een ruimte waar 

geen administratie ligt of werknemers 

zijn. Als de controleur monsters wil 

nemen of ruimtes wil betreden, blijf je 

daar zelf even bij. Het beste is om het 

gesprek kort en bondig te houden en 

alleen informatie te verstrekken waar  

de controleur om vraagt. Medewerkers 

kunnen van tevoren worden geïnstrueerd 

dat ze bij een controle naar de eigenaar 

verwijzen, nergens toestemming voor 

geven en vragen een nieuwe afspraak te 

maken met de eigenaar.  

Bestaat het vermoeden van een strafbaar 

feit? Dan is het mogelijk je te beroepen 

op het zwijgrecht en is het goed een 

advocaat of een andere deskundige in  

te schakelen.

Bevoegd gezag
Dit zijn de hoofdlijnen. Soms is meer 

spoed geboden. Opsporing van dier

verwaarlozing is een taak van de politie 

en enkele gespecialiseerde diensten, 

zoals de Algemene Inspectiedienst/NVWA 

en de Landelijke Inspectiedienst. Naast 

de mogelijkheid van een strafrechtelijke 

aanpak van dierenverwaarlozing kan via 

het bestuursrecht worden opgetreden. Er 

kan dan bestuursdwang worden toege

past, waarbij het bevoegd gezag ingrijpt. 

Op de eerste plaats door een herstel

sanctie op te leggen. Als dat niet vol

doende is en de situatie niet verbetert, 

heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid 

om ‘de last door feitelijk handelen’ ten 

uitvoer te leggen. Hiermee wordt bedoeld 

dat het bestuursorgaan op kosten van de 

overtreder zelf de illegale toestand 

opheft. Als inderdaad sprake is van 

dierverwaarlozing betekent dat meestal 

de paarden weghalen en laten verzorgen 

(eventueel door een dierenarts). 

Begunstigingstermijn
Even terug naar het begin. De controleur 

is van mening dat de paarden in het 
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De eigenaar heeft 
het recht op een 
bepaalde  termijn 

maat regelen  
te nemen

weiland in een slechte conditie verkeren 

nu ze geen droge ligplaats hebben. Hij 

wenst ze af te voeren. Dit dient alleen als 

voorbeeld, want er komt natuurlijk veel 

bij kijken. De vraag is of bestuursdwang 

mag worden toegepast door de paarden 

af te laten voeren. Vast moet staan dat 

sprake is van een slechte conditie en in 

dit geval geen droge ligplaats. De 

controleur heeft hiervoor een eigen 

dierenarts en de eigenaar mag ook zijn 

eigen paardendierenarts inschakelen.  

De eigenaar heeft het recht om op een 

bepaalde termijn maatregelen te nemen, 

behalve als de toestand van de paarden 

zo slecht is dat een directe verwijdering 

noodzakelijk is. Dan wordt direct actie 

ondernomen. In dat geval is het nog 

belangrijker om alle feiten vast (te laten) 

leggen, met verklaringen en beeld

materiaal. Als de paarden direct moeten 

worden afgevoerd, moet uitdrukkelijk  

uit de bevindingen van de dierenarts 

 blijken dat hij de dieren kort voor de 

inbeslagname heeft onderzocht. Als  

er een medische behandeling moet 

plaats vinden, kan dit ook ter plekke.  

Er is dus altijd een (korte) begunstigings

termijn of de mogelijkheid tot herstel

maatregelen van de eigenaar. Dit ver

schilt per situatie. Als het zover is, is  

het hoe dan ook handig om het telefoon

nummer van dierenarts en advocaat bij 

de hand te hebben. 


