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Consultatieadvies concept Wijziging Wet aanpak dierenmishandeling en dierenvenwaarlozing.

Geachte mevrouw

Aanleiding
Bij brief van 4 oktober 2018, kenmerk
, heeft u de politie gevraagd te
adviseren over het 'consultatie Wijziging Wet aanpak dierenmishandeling en
dierenverwaarlozing’. Derhalve maak ik nu graag van de gelegenheid gebruik mijn
reactie te geven.

Inhoud wetsvoorstel
Met belangstelling heb ik kennis genomen van het concept wetsvoorstel inzake
'Wijziging Wet aanpak dierenmishandeling en dierenverwaarlozing'. In het concept
wetsvoorstel wordt nagestreefd om het handhavingsinstrumentarium aan te vullen
en te verbeteren zodat doeltreffend opgetreden kan worden tegen
dierenmishandeling en -verwaarlozing. Dit wetsvoorstel beoogt deze doelstelling te
behalen door de Officier van Justitie de bevoegdheid te geven om voorafgaand aan
de uitspraak gedragsaanwijzingen op te leggen, de mogelijkheid voor de rechter om
een dadelijk uitvoerbaar houdverbod te bevelen, een houdverbod als rechterlijk
zelfstandige (vrijheidsbeperkende) maatregel te introduceren en de strafbaarstelling
van het aanhitsen van een dier tegen een ander dier. Dat de voorgestelde wijzigingen
ingegeven zijn door ervaringen en aanbevelingen uit de (politie)praktijk, stemt tot
tevredenheid. Ik verwacht daarom dat de voorgestelde wijzigingen zullen leiden tot
effectievere interventies en - op termijn - minder recidive. In zijn algemeenheid
adviseer ik dan ook positief over de voorgestelde wijzigingen.

Handhaving en (uitvoerings)consequenties
Nu de nadruk van dit wetsvoorstel gericht is op de versterking van de handhaving
van misdrijven gerelateerd aan dierenmishandeling en -verwaarlozing, acht ik het
van belang hierover een tweetal opmerkingen maken.
Ten eerste de mogelijke aanzuigende werking van de aanpaste rechtsfiguur met
betrekking tot het houdverbod. Thans is het toezicht op gedragsaanwijzingen belegd
bij meerdere partijen. Te denken valt aan de reclassering. Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de politie.
Voorgesteld wordt om het ophoudverbod als zelfstandige maatregel op te nemen in
de Wet Dieren en het niet-naleven van het houdverbod als onderdeel van die
zelfstandige maatregel afzonderlijk strafbaar te stellen. Voorstelbaar is dat de
voorgestelde nieuwe bepaling een aanzuigende werking heeft met als gevolg dat,
vaker dan thans het geval, een toenemend beroep op de toezichthoudende partijen
wordt gedaan. Te meer nu overtreding van de zelfstandige maatregel wordt
aangemerkt als misdrijf en onder het regime van artikel 67, eerste lid onder c Sv zal
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vallen. Immers, geldend recht biedt voor vrijheidsbeneming op basis van de
voorgestelde bepalingen thans geen grondslag. Het ligt in de rede dat deze
uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium zal bijdragen aan het slagvaardig
optreden tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing. Bezien vanuit een
opsporingsperspectief acht ik de beoogde uitbreiding als een positief te waarderen
voornemen.
Ten tweede dringt zich de vraag op welke instantie wordt belast met de controle over
de uitvoering van de educatieve maatregel. Ergo, welke instantie controleert of de
educatieve maatregel is uitgevoerd? Hoewel dit primair geen politie-aangelegenheid
lijkt te zijn, acht ik verduidelijking op dit punt wenselijk.

Advies
Gelet op het bovenstaande adviseer ik positief over het door u ter advisering
aangeboden concept wetsvoorstel.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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