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Landelijke
Inspectiedienst
Dierenbescherming
DierenLot

Suzanne Merkx, jurist LID

Even voorstellen

Vragen? Ja graag!
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Wat ga ik vertellen?

• ‘De LID’

– Wat is ‘De LID’

– bevoegdheden inspecteurs LID

– soort inspecties

• Algemene regels dierenwelzijn

– Wat kan de LID (niet)?

3 4

Stichting Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming (LID)

• Oprichting LID: 1986

– inspectiewerk vóór 1986

• Financiering?

– Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (voorheen Economische Zaken)

– Dierenbescherming
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Samenstelling

Directie en staf
Hoofd 1
Beleidsmedewerker 1
Jurist 1
Managementassistent 1
Leidinggevende binneninspectie 1

Inspectie
Districtsinspecteurs 17
Binneninspecteurs 3
Medewerkers binneninspectie 5
Vrijwilligers 43
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Dieren
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Hobbydieren en gezelschapsdieren

Meldpunt 144
• Onderdeel politie

• Meldpunt is van politie, NVWA en LID

• Meldpunt, geen meldkamer

• 24 uur per dag, 7 dagen per week

• Meldingen verdelen
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Meldpunt 144
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Productiedieren NVWA

Spoed, mishandeling, bestialiteit

Gevonden dieren

Gewonde dieren

Welzijnsverstoring gezelschaps- en hobbydier

Politie

Gemeente

Dierenambulance

LID

Stroomschema
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Nalatingsvergrijpen

Handelingsvergrijpen

Ketenpartners

Dierenwelzijnsinspecties door:

• NVWA

• Politie

• LID
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Werkafspraken ketenpartners

• LID

– 144 meldingen dierenverwaarlozing (exclusief 
spoed)

– Toezicht bedrijfsmatig gezelschapsdieren

• Dierenwinkels

• Dierenpensions

• Handelaren
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Werkafspraken ketenpartners
Politie:

• Noodhulp (spoed- nu)

• 144 meldingen

• Mishandeling

• Bloed en spoed

• Bestialiteiten
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• 500 dierenagenten toen
• 180 taakaccenthouders

Werkafspraken ketenpartners

NVWA:

• ‘productiedieren’

• vlees / eieren / wol

• internationale hondenhandel

• dier- en volksgezondheid gerelateerd zoals 
Rabiës wetgeving
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Stichting Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming (LID)
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Bevoegdheden Inspecteurs

• Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 
2017 (BOA)

• Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
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Werkzaamheden

– Kerntaken:
1. Handhaving n.a.v. meldingen dierenwelzijn
2. Toezicht door middel van routinecontroles 
3. Ondersteuning van en samenwerking met de 

handhavingspartners
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Soort inspecties: 144 meldingen
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Soort inspecties: routinecontroles
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Soort inspecties: ondersteuning
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21 22
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Melding
Onder-
zoek

In orde

Evocatieve 
impuls

Maatregel

Bestuursrecht

Strafrecht

Hercontrole
(x)

Werkwijze van de inspecteur

• Water en voedsel
• Verse lucht of 

zuurstof
• Gedragseigenschap

pen
• Huisvesting
• Medische zorg
• Mishandeling

Gezondheidsproblemen uit de praktijk
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- Parasieten zoals vlooien, luizen , wormen (lintworm), teken (Ziekte van 
Lyme), mijten (schurft, Sarcoptes en Demodex)

- Allergieёn zoals een vlooienallergie

- Vachtaandoeningen zoals ontstoken huid door klitten en vervilting 

- Niesziekte (katten)

- Doorgroeiende tanden (cavia’s, konijnen etc.)

- Hoefproblematiek
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Onderzoek ter plaatse
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Wat zie je aan een dier?

Gedrag: 

Wat zie je voor gedrag? Sociaal, alert, bang, onderdanig etc.

Gang: 

Hoe beweegt het dier zich voort? Kreupel, voorzichtig, slepend etc.

Vacht: 

Hoe is de conditie van de vacht? Vervilt, klitten glanzend, dof, loslatende 
haren etc.

Algemene lichamelijke conditie: 

Dik, dun, vermagerd; zijn de botten te zien?

Huisvesting

Conditie huisvesting, schuilmogelijkheden etc.

Algemene regels dierenwelzijn
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Algemene regels

• Wet dieren (artikelen 2.1, 2.2)

– dierenmishandeling

• Wat mag niet?

– Dierenverwaarlozing

• Voldoende zorg geven

– Eten, drinken, medische verzorging, goede 
huisvesting
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Wet dieren: mishandeling en verwaarlozing
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Artikel 2.1 lid 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. 

– lid 6. Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg. 

Artikel 2.2 lid 8

Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging 
te onthouden.

Zorgplicht (1)
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Zorgplicht (2)

30
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Wet dieren

Dierenmishandeling (Artikel 2.1 lid 1): handelingsvergrijp

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 het dier te 
benadelen. 
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Besluit houders van dieren

• Artikel 1.3: verboden gedragingen
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Besluit houders van dieren
• Artikel 1.3: verboden gedragingen
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Het gebruiken van apparatuur waarmee het dier door middel van 
stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden 

toegebracht is verboden. 

Uitzondering: apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het 
bewerkstelligen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van 
het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of ter voorkoming 
van de aantasting van het welzijn van het dier, onder voorwaarde dat de 

gebruiker van de apparatuur over voldoende deskundigheid beschikt.

1 juli 2020

Uitzondering: apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het 
bewerkstelligen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van 
het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of ter voorkoming 
van de aantasting van het welzijn van het dier, onder voorwaarde dat de 

gebruiker van de apparatuur over voldoende deskundigheid beschikt.

~En nu dan?

• Alleen gebruik door een deskundige met een 
redelijk doel

– Alleen voor moeilijk af  te leren en 
maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag

– Stroomstoot mag niet krachtig zijn

RVO: ‘in andere gevallen mag u een stroomband 
niet gebruiken. Een vorobeeld hiervan is bv een 
antiblafband’ 34

Overige: Wet dieren
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• Hoofdstuk 1 Paragraaf 2: algemene huisvestings- en 
verzorgingsnormen

– Artikel 1.6 houden van dieren

• Bewegingsvrijheid, fysiologische & ethologische 
behoeften, bescherming, ontsnappen

36

Besluit houders van dieren
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• Hoofdstuk 1 Paragraaf 2: algemene huisvestings- en 
verzorgingsnormen

– Artikel 1.7 verzorgen van dieren

• Kennis & vaardigheden, ziek/gewond, hygiëne, voer, 
water, verse lucht 
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Besluit houders van dieren

• Hoofdstuk 1 Paragraaf 2: algemene huisvestings- en 
verzorgingsnormen

– Artikel 1.8 behuizing

• Licht & duister, scherpe delen, schadelijke 
materialen/bodembedekking
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Besluit houders van dieren

Besluit houders van dieren

• Hoofdstuk 3 Paragraaf 1: houden van dieren anders dan 
voor landbouwdoeleinden

– Artikel 3.1-3.3: vastleggen of in een ren houden van een 
hond
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Besluit houders van dieren

• Hoofdstuk 3 Paragraaf 1: houden van dieren anders dan 
voor landbouwdoeleinden

– Artikel 3.4: fokken met gezelschapsdieren
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Overtreding regels?

41

Overtreding van de regels?

Bestuursrecht

• Herstel

• Bestuurlijke boete

Strafrecht

• ‘Straf’

• dierenhoudverbod

42
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Vragen?

- wat kan de LID
- wat staat er in de wet over…


