Dier en recht
Sinds het begin van de coronacrisis zijn dieren regelmatig in het nieuws geweest. Soms is het positief
nieuws, zoals het nieuws dat dolfijnen weer in de wateren van Venetië zijn te vinden. Het nieuws is
soms ook somber, denk aan het ruimen van nertsen die besmet zijn met corona of het bericht dat
stropers in Afrika nu hun slag slaan, omdat toeristen wegblijven waardoor hun inkomsten zijn
gedaald.
De belangen van mens en dier gaan vaak samen. Hierbij valt tevens te denken aan het belang van
voedselveiligheid. In Europa zijn er dan ook regels die dieren beschermen. Zo is dierenmishandeling
in Nederland onder meer verboden op grond van de Wet dieren. Naast verboden brengt het houden
van dieren ook verplichtingen met zich mee. Degene die een dier houdt, draagt er bijvoorbeeld op
grond van het Besluit houders van dieren zorg voor dat het dier:
a. wordt verzorgd door een persoon die beschikt over de voor die verzorging nodige kennis en vaardigheden;
b. slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de verzorging in staat is;
c. dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd;
d. een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden;
e. een voor dat dier toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voer krijgt toegediend op een wijze die past
bij het ontwikkelingsstadium van het dier;
f. toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een andere wijze aan zijn behoefte aan water kan
voldoen;
g. voldoende verse lucht of zuurstof krijgt.

Voornoemde voorbeelden van wet- en regelgeving zijn slechts een greep uit het aantal regels die het
houden van dieren met zich brengt.
Tegen het niet naleven van de wettelijke verplichtingen kan door de overheid worden opgetreden.
De Nederlandse voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) zegde een Nederlandse schapenhouder
die zieke en gewonde schapen niet passend verzorgde en ook geen dierenarts raadpleegde, wegens
schending van voornoemde wettelijke verplichtingen bestuursdwang aan (zie CBB d.d. 10 april 2017,
ECLI:NL:CBB:2017:138). Omdat verzorging en goede voeding, ondanks de aanschrijving van
bestuursdwang door de schapenhouder uitbleef, besloot de NVWA de dieren mee te nemen naar
een opvangstal. De kosten van het vervoeren en huisvesten van dieren werden vervolgens op de
schapenhouder verhaald.
De besluitvorming van de overheid kan afhankelijk van de omstandigheden snel verlopen. Een
termijn van acht dagen om aan de last van het bestuursdwangbesluit te voldoen, werd door de CBB
bij uitspraak d.d. 25 augustus 2020, ECLI:NL:CBB:2020:581 akkoord bevonden. Daarbij werd in die
situatie de risico van de verspreiding van dierziektes, stankoverlast en de aanwezigheid van ratten in
overweging genomen.
Bent u geconfronteerd met een besluit van de overheid op grond van de Wet Dieren en/of een
andere regeling en wilt u weten wat u hiertegen juridisch nog kunt ondernemen? Of wilt u weten wat
uw verplichtingen zijn voordat u dieren gaat houden? Neem gerust contact op met
Advocatenkantoor Faber.

