DANS
Dierenmishandeling en regelgeving

Opknopen of laten lopen? Wet en
rechtspraak over dierenmishandeling
“Dierenbeul”, “opknopen”, “nooit meer dieren laten houden”, “hij moet het zelf maar
voelen”. Zodra er een bericht over dierenmishandeling langskomt in de (social) media
ontploffen de reacties. Dierenleed gaat ons aan het hart. En dan zijn er ook altijd wel
mensen die roepen dat we geen goede wetgeving hebben en veel te licht straffen. Is
dat zo? Wat staat er eigenlijk in de wet, en wat voor straffen zien we zoal langskomen?
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Onderscheid mishandeling – verwaarlozing
Belangrijk om te weten is dat er wettelijk verschil is tussen mishandeling en
verwaarlozing van dieren. Het verbod op mishandelen geldt voor iedereen. Niemand
mag pijn of letsel toebrengen aan een dier, tenzij daar een redelijk doel voor is.1 Het
verbod op verwaarlozing geldt alleen voor de houder. Verwaarlozing wil zeggen dat de
houder het dier de nodige zorg onthoudt.2

1 Wet Dieren art. 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 het dier te benadelen.
2 Wet Dieren art. 2.2 lid 8: Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te
onthouden.

Straf
Mishandeling en verwaarlozing zijn beiden strafbaar gesteld in de Wet Dieren. Op
allebei staat een boete van EUR 20.500 of drie jaar gevangenisstraf. Maar krijgt de dader
die dan ook? Als we naar de rechtspraak kijken is het antwoord snel: nee. De maximale
straf krijg je in Nederland bijna nooit. Wat je vooral ziet, is dat de straf zwaarder wordt
naarmate er ook andere strafbare feiten zijn, zoals geweld tegen mensen, wapens en
drugs.
Een houdverbod kan alleen worden opgelegd als de strafrechter een veroordeling
uitspreekt, en een houdverbod daarbij als bijzondere voorwaarde stelt. Dat kan voor
maximaal tien jaar.3
Wat van belang is voor de dierenartsenpraktijk, is de mogelijkheid van bestuursdwang.
Daarmee kan de overheid een eigenaar dwingen om een dier goed te verzorgen. Tip:
maak binnen je dierenartspraktijk eens een lijstje met contactadressen te maken. Bij
mishandeling en bij verwaarlozing kan je dan ook als paraveterinair zo snel mogelijk
doen wat nodig is.
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