
< @dierenbescherming.nl>
Thu, 18 Jul 2019 09:09:07 +0200

Re:LOB 2019005256 te

Mooie actie.

Met vriendelijke groet,

Twitter @ LID

Op 18 jul. 2019 om 08:55 heeft ( @rvo.nl> het volgende geschreven:)

Groet,

@rvo.nl>
(spoed IBN)

Aanwezig ma/di/wo/do
Verzonden via LID mobile devices

Goedemorgen
bedankt voor de snelle aanlevering van het TZR.
Ik heb dan ook direct de spoed LOB aangemaakt.

From:
Sent: 
To: 
Subject:

Districtsinspecteur / opsporingsambtenaar
Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag
Postbus 84051, 2508 AB Den Haag
T
MI

@di erenbescherming.nl
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@
Wed, 31 Jul 2019 20:09:58 +0200

Hallo

Hierbij zoals deze geregistreerd staat bij de ndg. Kan natuurlijk ook al van veel eerder zijn en dat het nooit weer gewijzigd is.

Groet,

@

Hallo

Ik heb er een aantekening van gemaakt en zal deze info aan (LID) doorgeven.

Kan je de telefoonnummers evt. doorgeven van vermissing?

Groet,

Hallo

Groet,

Hallo

Zijn er al DA verklaringen van de 2 honden uit ?

Groet, 
IBG/RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen.

Van:
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 18:01
Aan:
Onderwerp: RE: 8-4627 DA verklaringen

RE: 8-4627 DA verklaringen 
hond.pdf

Van:
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 11:31
Aan:
Onderwerp: 8-4627 DA verklaringen

Staat inmiddels allemaal in de FTP omgeving. De teef staat met meerdere telefoonnummers als vermist opgegeven bij de NDG. 
Moeten we daar iets mee of eerst niet?

Van:
Verzonden: maandag 29 juli 2019 09:11
Aan: <
Onderwerp: RE: 8-4627 DA verklaringen

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.
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Zoekresultaat

Identificatienummer

Diernaam

Diersoort Hond

Woonplaats houder

Ja

Overleden? Nee

https://ndg.nl/fsearch.php?loc=nl NL 31-7-2019

Telefoon (vanuit Nederland) 

Telefoon (vanuit buitenland) 

Vermist?
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II IIFrom:

te
te

te

Subject: 2019005256
Attachments: 2019005256

Goedemorgen,
Hierbij het Beslissingsformulier inzake de vrijgave van de 2 honden in de zaak 2019005256 
Met vriendelijke groet,

Sent: 8/1/2019 9:23:04 AM
To: "RVO IBG" <IBG@rvo.nl>
CC:
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Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

T 088 042 42 42

Relatienummer

Geachte heer/mevrouw.

Met vriendelijke groet,

Pagina 1 van 1

Onze referentie
G2019005256

Ministerie van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling IBG
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Ik vraag u om direct de procedure te starten om een nieuwe houder of eigenaar te 
zoeken voor de in bewaring genomen twee honden. Dit moet gebeuren door de 
dieren te verkopen. Als verkoop niet mogelijk is, wilt u dan de dieren afvoeren of 
overdragen volgens de regelgeving of afspraken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Cluster Dierenwelzijn: 088 - 
042 66 67. Of stuur een e-mail naar Dierenwelziin@RVO.nl.

Datum 1 augustus 2019
Betreft Beslissingsformulier overdragen dieren

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Postbus 40225 
8004 DE Zwolle 
mijn.rvo.nl

Contactpersoon

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Met deze brief informeer ik u over de beslissing in de zaak G2019005256 van 
te
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< @dierenbescherming.nl>
Thu, 1 Aug 2019 15:36:42 +0200

Re: te

Nee weet ik niet maar opslaghouder zag dat aan chipnr denk ik

Met vriendelijke groet,

@di erenbescherming.nl
Twitter @ LID

)< @rvo.nl> het volgende geschreven:Op 1 aug. 2019 om 11:41 heeft (

Weet jij wie de hond als vermist heeft opgegeven?

< @dierenbescherming.nl>Van:
Verzonden: donderdag 1 augustus 2019 10:56

te

die Ik heb nog niet gezien of gesproken. Doet ibg nog iets met feit dat 1 hond als vermist

Met vriendelijke groet,

@dierenbescherming.nl
Twitter @ LID
Aanwezig ma/di/wo/do

Verzonden via LID mobile devices

Op 1 aug. 2019 om 09:28 heeft @rvo.nl> het volgende geschreven:

Aanwezig ma/di/wo/do
Verzonden via LID mobile devices

Aan:
Onderwerp: Re:

is opgegeven. Hoorde ik nl van opslaghouder. 
Dank je voor de info.

Districtsinspecteur / opsporingsambtenaar
Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag
Postbus 84051, 2508 AB Den Haag
T
ME

From:
Sent: 
To: 
Subject:

Districtsinspecteur / opsporingsambtenaar

Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag 
Postbus 84051, 2508 AB Den Haag 
T
M

@rvo.nl>
(G2019005256)

@rvo.nl> 
(G2019005256)
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met spoed in bewaring genomen.

Nog een fijne dag,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

Ze had tot 30 juli de tijd om te reageren om de brief van RVO.
Ik heb niets meer van haar vernomen en heb zojuist de honden 'vrijgegeven'. 
Dit houdt in dat IBG een nieuwe eigenaar(en) gaat zoeken voor de honden.
Ben je even weer 'bijgepraat'.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RV0.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen.

Hallo
op 17 juli jl. zijn de 2 honden van

This message may contain Information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting firom the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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II IIFrom:
Sent: 8/2/2019 7:34:42 AM

@rvo.nl>II II

Dag

Zie bericht, wij hebben dit doorgegeven aan

Groet

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

RE_ 8-4627 DA verklaringen

To: ' 
CC:
Subject: Via e-mail verzenden: RE_ 8-4627 DA verklaringen 
Attachments: RE_ 8-4627 DA verklaringen.msg;
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Fri, 6 Sep 2019 11:35:03 +0200
@rvo.nl>

RE: 8-4627 / G2019005256
2019005256 te

Hoi

Hierbij de mail die destijds heeft verstuurd met daarin de vrijgave brief.

Groetjes

Hebben jullie voor mij (nogmaals) de vrijgave brief van deze honden, die lijkt niet in mijn dossier te zitten.

Met vriendelijke groet,

Categoriehouder gezelschapsdieren en overige goederen

In Beslaggenomen Goederen 
Afdeling Vergunningen & Handhaving

Rijksdienst vgor Onderïwmcnd 
Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag
Postbus 19530 | 2500 CM | Den Haag

Van:
Verzonden: vrijdag 6 september 2019 10:01
Aan: Dierenwelzijn <Dierenwelzijn@RVO.nl>
Onderwerp: 8-4627 / G2019005256

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

T
IBG@rvo.nl
http://mijn.rvo.nl
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RVO IBG
Mon, 25 Nov 2019 11:48:18 +0200
Dierenwelzijn" <Dierenwelzijn@RVO.nl>

@rvo.nl>

Goedendag,

In de bijlage vindt u de afwikkeling van dossier 8-(4627).

Met vriendelijke groet,

Team In Beslaggenomen Goederen (IBG)

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Afwikkeling 8-4627 G2019005256
20191125_Afwikkelingsformulier bestuursrecht.pdf
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Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Geachte heer/mevrouw.

□

□ uw opdracht om de in bewaring genomen dieren vrij te laten in de natuur.

X

□

□ uw opdracht om de in bewaring genomen dieren in te laten slapen.

□ anders;

Met vriendelijk groet,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend

Pagina 1 van 1

uw opdracht om de in bewaring genomen dieren terug te geven aan de 
overtreder.

uw opdracht om de dieren te verkopen, de opbrengst van de dieren is 
€280,00.

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Ministerie van Economische Zaken 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Afdeling Bestuurlijke Handhaving
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Medewerker IBG
Vergunningen & Handhaving Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

uw opdracht om de in bewaring genomen dieren te schenken. De dieren 
geschonken aan naam instelling.

Vergunningen & Handhaving
Team IBG/NSW

Postbus 19530
2500 CM Den Haag 
www.rvo.nl

T ■
IBG@rvo.nl

Hierbij informeer ik u over de afwikkeling van uw opdracht. Het gaat om de 
bestemming van 2 honden.
De opdracht is uitgevoerd op 16-11-2019. Het gaat over de zaak van overtreder 

met handhavingsnummer G2019005256.
De zaak is in onze administratie afgesloten op basis van:

Datum 25 november 2019
Betreft Afwikkelingsformulier in bewaring genomen dieren

IBG/ 800004627
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Mon, 25 Nov 2019 12:58:55 +0200
@rvo.nl>

Hoi

t.k.n.

Groetjes

@rvo.nl>

Goedendag,

In de bijlage vindt u de afwikkeling van dossier 8-(4627).

Met vriendelijke groet,

Team In Beslaggenomen Goederen (IBG)

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

FW: Afwikkeling 8-4627 G2019005256
20191125_Afwikkelingsformulier bestuursrecht.pdf

Van: RVO IBG
Verzonden: maandag 25 november 2019 10:48
Aan: Dierenwelzijn <Dierenwelzijn@RVO.nl>
CC: <
Onderwerp: Afwikkeling 8-4627 G2019005256

5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr11



Thu, 2 Jan 2020 16:22:50 +0200
@rvo.nl>

RE: CC Voornemen kostenbeschikking G 2019005256 te

Helemaal goed zo.

te

@rvo.nl>Van:

@rvo.nl>
Onderwerp: FW: CC Voornemen kostenbeschikking G 2019005256 te

Hallo

@rvo.nl>

@rvo.nl>
@rvo.nl>

Onderwerp: FW: CC Voornemen kostenbeschikking G 2019005256 te

willen overnemen en hem voor mij willen nakijken?

@rvo.nl>
Onderwerp: CC Voornemen kostenbeschikking G 2019005256 te

Aan:
CC:

Brieven en HMB aangepast.
Het bewerken van de facturen is eveneens akkoord?

Verzonden: donderdag 2 januari 2020 15:01
Aan:

Van:
Verzonden: donderdag 2 januari 2020 15:10
Aan:
Onderwerp: RE: CC Voornemen kostenbeschikking G 2019005256

Alleen bij september waren opmerkingen (telefonisch besproken. In de brief ook een paar aanpassingen. 
Stuur je een aangepaste versie, dan zal ik die daarna ook gelijk in HMb goed keuren.

Van:
Verzonden: donderdag 2 januari 2020 13:52

Van:
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 13:20
Aan:

Hoi
Zou jij dit voornemen van 
groet,

Hoi
zou jij dit voornemen kunnen nakijken? 
Groet,

From:
Sent: 
To: 
Subject:

5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr12



From: "RVO IBG'I!

chip nr

Hoi collega's,

Groet

Onderwerp: inbeslaggenomen hond chip nr

Geachte heer, mevrouw,

Ik sprak zojuist met uw medewerkster Cliënte, heeft mij ingeschakeld om haar te helpen
haar hond terug te krijgen.
Deze hond is sedert enkele jaren vermist. Onlangs is cliënte er achter gekomen dat de hond zo'n drie geleden
door een is overgedragen aan derden/nieuwe baas. De hond was in het asiel terechtin
gekomen, na door de politie in beslag te zijn genomen.

Gaarne vernemend,

met vriendelijke groet,

Funcke en Kwakkel Advocaten

@xs4all.nl

tel.
fax 
mobiel 
email:

Er is veel haast geboden, omdat ik nog maar enkele dagen heb om namens cliënte de hond terug te eisen, zulks 
i.v.m. de verjaringstermijn.

De uitslag wordt er niet anders van, de hond heeft immers een nieuwe baas en gaat niet terug. Dat staat niet ter 
discussie, maar ik moet daar wel correct in zijn richting de advocaat.

Kunnen jullie in jullie dossier vinden of er bij jullie kenbaar is gemaakt dat het ging om een als vermist 
opgegeven hond? En als dat zo is, wat de afweging is geweest om een opdracht tot verkoop van de honden te 
geven?

Zie onderstaande mail. Omdat hij het had over inbeslaggenomen gingen wij uit van strafrecht. Alleen blijkt het 
nu bestuursrecht.

Om de huidige bezitter namens cliënte te kunnen aanschrijven moet ik uiteraard beschikken over naam en 
adresgegevens van de huidige bezitter van de hond. Kunt u mij deze verstrekken, eventueel na overleg met OM 
of politie?

Sent: 9/8/2022 11:35:42 AM
To: "Dierenwelzijn" <Dierenwelzijn@RVO.nl>
CC:
Subject: G2019005256 - inbeslaggenomen hond
Attachments:

---- Oorspronkelijk bericht-----
Van:
Verzonden: woensdag 7 september 2022 13:56
Aan: RVO IBG
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5%

> Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

T 088 042 42 42

Geachte

Pagina 1 van 4

Kenmerk
19004300

Datum 24 januari 2020
Betreft Kosten last onder bestuursdwang

Welke kosten
De kosten die ik bij u in rekening breng, zijn gemaakt voor het ergens anders 
onderbrengen van de dieren. Ik heb voor een bedrag van € 2.351,62 aan 
facturen ontvangen voor de periode 17 juli tot en met 31 oktober 2019. Hiervan 
wordt € 982,94 niet in rekening gebracht, omdat de transportkosten worden 
gehalveerd, de kosten gemaakt na 12 september 2019 niet worden verhaald en 
de opbrengst van de verkoop van de honden in mindering wordt gebracht op de 
totaal gemaakte kosten.

Hoe kunt u betalen
U ontvangt binnenkort van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een 
acceptgiro. Het CJIB int de kosten voor ons. Op deze acceptgiro staat het bedrag 
dat u moet betalen en de betalingsvoorwaarden. Zorg ervoor dat u het bedrag op 
tijd betaalt. Vermeld bij uw betaling het beschikkingsnummer 19004300.

Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland

Postbus 40225
8004 DE Zwolle 
mijn.rvo.nl

Contactpersoon

Op 18 juli 2019 heb ik u een brief gestuurd waarin staat dat ik met spoed 
bestuursdwang heb toegepast omdat u zich niet heeft gehouden aan de Wet 
dieren. De bestuursdwang was van toepassing op uw honden. Om de gezondheid 
en het welzijn van uw dieren te verbeteren, zijn uw dieren op 17 juli 2019 in 
bewaring genomen. Ik heb uw dieren in een geschikte huisvesting bij een 
opvangadres geplaatst. Voor deze opvang zijn kosten gemaakt. In deze brief leest 
u welke kosten ik bij u in rekening breng en hoe u dat bedrag kunt betalen.

U bent mij een bedrag van € 1.368,68 verschuldigd. Dit bedrag breng ik bij u in 
rekening. Als ik nog andere facturen ontvang die te maken hebben met uw 
dossier, dan breng ik die ook nog bij u in rekening. Een overzicht van de kosten 
vindt u in de bijlage. In de andere bijlage bij deze brief kunt u zien welke wet- en 
regelgeving hier geldt.

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Onze referentie
G2019005256

Bijlagen
2

Relatienummer
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Met vriendelijke groet,

ur en Voedselkwaliteit,

II

Pagina 2 van 4

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de 
beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie in de rechter 
kantlijn van deze brief.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.

Teammanager Handhaving Dier, Natuur en Handhavingsregie Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit 
niet op.

Datum
24 januari 2020

Onze referentie
G2019005256

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u 
schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 
40219, 8004 DE Zwolle.

Bijlagen:
- Overzicht relevante wet- en regelgeving: waar staat het in de wet
- Overzicht kosten

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 
088 042 42 42 (lokaal tarief).

5.1,2,E

5.1,2,E
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Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Artikel 6:16
Het bezwaar of beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Bijlage
Overzicht relevante wet- en regelgeving: waar staat het in de wet?

Datum
24 januari 2020

Onze referentie
G2019005256

Artikel 8:81
1. Indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, 

voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of 
administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist.

2. Indien bij de rechtbank beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige 
voorziening worden gedaan door een partij in de hoofdzaak.

3. Indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank bezwaar is 
gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige 
voorziening worden gedaan door de indiener van het bezwaarschrift, 
onderscheidenlijk door de indiener van het beroepschrift of door de 
belanghebbende die geen recht heeft tot het instellen van administratief 
beroep.

4. De artikelen 6:4, derde lid, 6:5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17 en 6:21 zijn van 
overeenkomstige toepassing. De indiener van het verzoekschrift die bezwaar 
heeft gemaakt dan wel beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het 
bezwaar- of beroepschrift over.

5. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is 
gemaakt of administratief beroep is ingesteld en op dit bezwaar of beroep wordt 
beslist voordat de zitting heeft plaatsgevonden, wordt de verzoeker in de 
gelegenheid gesteld beroep bij de rechtbank in te stellen. Het verzoek om

Algemene wet bestuursrecht
Artikel 5:25
1. De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij 

deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.
2. De last vermeldt in hoeverre de kosten van bestuursdwang ten laste van de 

overtreder zullen worden gebracht.
3. Tot de kosten van bestuursdwang behoren de kosten van voorbereiding van 

bestuursdwang, voor zover deze zijn gemaakt na het verstrijken van de termijn 
waarbinnen de last had moeten worden uitgevoerd.

4. De kosten van voorbereiding van bestuursdwang zijn ook verschuldigd, voor 
zover als gevolg van het alsnog uitvoeren van de last geen bestuursdwang is 
toegepast.

5. Tot de kosten van bestuursdwang behoren tevens de kosten van vergoeding 
van schade ingevolge artikel 5:27, zesde lid.

6. Het bestuursorgaan stelt de hoogte van de verschuldigde kosten vast.



3.

voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.
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Wet dieren
Artikel 1.3. Intrinsieke waarde
1.
2.

Artikel 8.5. Bestuursdwang
Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter 
handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

voorlopige voorziening wordt gelijk gesteld met een verzoek dat wordt gedaan 
hangende het beroep bij de rechtbank.

dorst, honger en onjuiste voeding;
fysiek en fysiologisch ongerief;
pijn, verwonding en ziektes;
angst en chronische stress;
beperking van hun natuurlijk gedrag;

De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend.
Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt 
verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met 
gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van 
op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de 
gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van 
het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in 
elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, 
verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de 
dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.
Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren 
redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
24 januari 2020

Onze referentie
G2019005256

Artikel 2.1. Dierenmishandeling
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.

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

Artikel 2.2. Houden van dieren
8. Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te 

onthouden.

a.
b.
c.
d.
e.



OVERZICHT TE VERHALEN KOSTEN DIERENWELZIJN

Zaaknummer: G2019005256

115,80€

2.351,62€Totaal van werkelijk gemaakte kosten:

57,90€

252,65
326,34

€ 
€

346,06
652,67
504,57
326,34

€ 
€ 
€ 
€

171,88
168,25
45,45
20,60

€ 
€ 
€ 
€

In rekening gebrachte kosten (incl. BTW):
Transportkosten
Factuurnr. 1980, datum 28-08-2019, 2 honden naar opslaghouder
Opvangkosten
Factuurnr. 1980, datum 28-08-2019, maand juli 2019 inclusief eenmalige vergoeding
Factuurnr. 1987, datum 10-09-2019, maand augustus 2019
Factuurnr. 2021, datum 09-10-2019, maand september 2019
Factuurnr. 2054, datum 13-11-2019, maand oktober 2019
Dierenartskosten
Factuurnr. 1980, datum 28-08-2019, maand juli 20189
Factuurnr. PRD7/20192559, datum 23/08/2019, Verklaring RVO, administratie, enting en medicatie
Factuurnr. PRD7/20193288, datum 09-10-2019, Verklaring RVO
Factuurnr. PRD7/20193664, datum 06-11-2019, maand oktober 2019.

In mindering gebrachte kosten (incl. BTW):
Transportkosten (50%)
Factuurnr. 1980, datum 28-08-2019, 2 honden naar opslaghouder
Opvangkosten
Factuurnr. 2021, datum 09-10-2019, maand september 2019
Factuurnr. 2054, datum 13-11-2019, maand oktober 2019
Dierenartskosten

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E



e 1.368,68Totaal door u te betalen incl. BTW

45,45
20,60

€
€

280,00
982,94

€
€

Factuurnr. PRD7/20193288, datum 09-10-2019, Verklaring RVO 
Factuurnr. PRD7/20193664, datum 06-11-2019, maand oktober 2019
Opbrengsten overdracht aan derden
Verkoop honden
Totaal in mindering gebrachte kosten:



> Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

T 088 042 42 42

Geachte

Ik ben van plan de kosten in te vorderen voor een bedrag van € 1.368,68.
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Datum 3 januari 2020
Betreft Voornemen kostenbeschikking

Op 18 juli 2019 heb ik u een brief gestuurd waarin staat dat ik met spoed 
bestuursdwang heb opgelegd omdat u zich niet heeft gehouden aan de Wet 
dieren. De bestuursdwang was van toepassing op uw twee honden. Om de 
gezondheid en het welzijn van uw dieren te verbeteren, zijn uw dieren op 17 juli 
2019 in bewaring genomen. Ik heb uw dieren in een geschikte huisvesting 
geplaatst. Hiervoor zijn kosten gemaakt. In deze brief vertel ik u wat mijn 
voorgenomen beslissing inhoudt en stel ik u in de gelegenheid daarop te reageren.

Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland

Postbus 40225 
8004 DE Zwolle 
mijn.rvo.nl

Contactpersoon

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Onze referentie
G2019005256

Bijlagen
2

Relatienummer

Welke constateringen heb ik gedaan
Tijdens de controle is vastgesteld dat de gezondheid en het welzijn van uw twee 
honden is aangetast. De volgende overtredingen zijn geconstateerd:

• Uw honden krijgen geen verzorging. U heeft uw honden niet de nodige 
zorg gegeven. Dit is een overtreding van Art. 2.2 lid 8 Wet dieren en Art. 
1.7 sub a en b Besluit houders van dieren. U moet ervoor zorgen dat u uw 
dieren de benodigde zorg geeft.

• De huisvesting van uw honden was vervuild met ontlasting en urine. Aan 
de verkleuring en beschimmeling van de ontlasting was te zien dat dit van 
meerdere dagen moest zijn. U heeft uw honden geen schone en zindelijke 
huisvesting gegeven. Dit is een overtreding van Art. 2.2 lid 8 Wet dieren 
en Art. 1.7 sub d Besluit houders van dieren. Een onzindelijke huisvesting 
benadeelt het welzijn van dieren en kan de weerstand van dieren tegen 
ziektes verlagen en hun gezondheidsrisico's vergroten. U moet ervoor 
zorgen dat u uw dieren een schone en zindelijke huisvesting geeft.

• Op 16 en 17 juli 2019 is vastgesteld dat de waterbakken, die goed 
bereikbaar waren voor uw honden, leeg waren. U heeft uw honden 
onvoldoende schoon en vers water gegeven. Dit is een overtreding van

5.1,2,E

5.1,2,E5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr15
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Datum
3 januari 2020

Onze referentie
G2019005256

Rijksdienst voor
ondernemend Nederland

U kunt reageren op mijn voornemen door een zienswijze in te dienen. U bent 
hiertoe niet verplicht. Uw eventuele zienswijze (met uw standpunten en 
argumenten) neem ik mee in mijn beslissing over de invordering. Na afloop van 
de termijn voor het indienen van de zienswijze, beslis ik of de kosten wel of niet 
ingevorderd worden.

Art. 2.2 lid 8 Wet dieren en Art. 1.7 sub f Besluit houders van dieren. 
Water is een eerste levensbehoefte, uw dieren kunnen niet zonder vers 
water. U moet ervoor zorgen dat uw dieren de beschikking hebben over 
voldoende schoon en vers water.
Op 16 en 17 juli 2019 is vastgesteld dat de voerbakken, die goed 
bereikbaar waren voor uw honden, leeg waren. U heeft uw honden 
onvoldoende voer gegeven. Dit is een overtreding van Art. 2.2 lid 8 Wet 
dieren en Art. 1.7 sub e Besluit houders van dieren. Een slechte 
voervoorziening benadeelt de gezondheid van dieren en kan de weerstand 
tegen ziektes verlagen en hun gezondheidsrisico's verhogen. U moet 
ervoor zorgen dat uw dieren voldoende gezond en voor de soort en leeftijd 
geschikt voer krijgen.
U heeft de ruimtes waar uw honden gehouden worden onvoldoende 
geventileerd. Hierdoor is er onvoldoende verse lucht in de ruimtes 
gekomen. Er hing in de ruimte een sterke ammoniaklucht. Dit is een 
overtreding van Art. 2.2 lid 8 Wet dieren en Art. 1.7 sub g Besluit houders 
van dieren. Onvoldoende verse lucht kan de gezondheid van uw dieren 
ernstig aantasten. U moet ervoor zorgen dat uw dieren voldoende verse 
lucht of zuurstof hebben.

U kunt in uw zienswijze ingaan op het niet uitvoeren van de last en eventuele 
bijzondere omstandigheden onder mijn aandacht brengen. U kunt met uw 
zienswijze geen bezwaar indienen tegen de u opgelegde last onder bestuursdwang 
van 18 juli 2019. Daarvoor bent u in de gelegenheid geweest gedurende zes 
weken na de verzending van deze last.

Zienswijze
U kunt reageren op mijn voornemen door een zienswijze in te dienen. Dit kan voor 
19 januari 2020 en op vier manieren:
- U stuurt ons een e-mail. Wilt u als onderwerp 'Zienswijze invorderen 
kostenbeschikking' en onze referentie G2019005256 in uw e-mail zetten? Stuur 
de e-mail naar dierenwelzijn@RVO.nl.
- U stuurt ons een brief. Wilt u als onderwerp 'Zienswijze invorderen 
kostenbeschikking' en onze referentie G2019005256 in de brief zetten?
- U kunt ons bellen. Vraagt u dan naar uw contactpersoon. Deze staat 
rechtsboven op de eerste pagina van deze brief.
- U kunt bij ons langskomen. U kunt hiervoor met ons bellen en vragen naar uw 
contactpersoon.

mailto:dierenwelzijn@RVO.nl


Met vriéndelijke groet,

Bijlagen:
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Teammanager Handhaving Dier, Natuur en Handhavingsregie Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland

- Overzicht relevante wet- en regelgeving: waar staat het in de wet?
- Kopie facturen herstelmaatregelen

Rijksdienst voor
ondernemend Nederland

Datum
3 januari 2020

Onze referentie
G2019005256

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze:

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 
088 042 42 42 (lokaal tarief).

5.1,2,E

5.1,2,E
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Datum
3 januari 2020

Onze referentie
G2019005256

Bijlage
Overzicht relevante wet- en regelgeving: waar staat het in de wet?

Artikel 4:9
Bij toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 kan de belanghebbende naar keuze 
schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen.

Artikel 6:16
Het bezwaar of beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Wet dieren
Artikel 1.3. Intrinsieke waarde
1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend.

Rijksdienst voor
ondernemend Nederland

Artikel 5:25
1. De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij 

deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.
2. De last vermeldt in hoeverre de kosten van bestuursdwang ten laste van de 

overtreder zullen worden gebracht.
3. Tot de kosten van bestuursdwang behoren de kosten van voorbereiding van 

bestuursdwang, voorzover deze zijn gemaakt na het verstrijken van de termijn 
waarbinnen de last had moeten worden uitgevoerd.

4. De kosten van voorbereiding van bestuursdwang zijn ook verschuldigd, voor 
zover als gevolg van het alsnog uitvoeren van de last geen bestuursdwang is 
toegepast.

5. Tot de kosten van bestuursdwang behoren tevens de kosten van vergoeding 
van schade ingevolge artikel 5:27, zesde lid.

6. Het bestuursorgaan stelt de hoogte van de verschuldigde kosten vast.

Artikel 5:29
1. Voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vergt, kan het 

bestuursorgaan zaken meevoeren en opslaan.

Algemene wet bestuursrecht
Artikel 4:8
1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een 

belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting 
bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn 
zienswijze naar voren te brengen indien:

a.de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de 
belanghebbende betreffen, en

b.die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.
2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een 

wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.

a.de


voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

1.

2.

3.

4.

a.
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Besluit houders van dieren
Artikel 1.6 Houden van dieren

Artikel 1.7 Verzorgen van dieren
Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier:

dorst, honger en onjuiste voeding;
fysiek en fysiologisch ongerief;
pijn, verwonding en ziektes;
angst en chronische stress;
beperking van hun natuurlijk gedrag;

Datum
3 januari 2020

Onze referentie
G2019005256

wordt verzorgd door een persoon die beschikt over de voor die verzorging 
nodige kennis en vaardigheden;

Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland

De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat 
het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.
Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en 
ethologische behoeften.
Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming 
geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico's en zo nodig 
roofdieren.
De houder van een dier dat in een gebouw of kooi wordt gehouden, draagt er 
zorg voor dat het dier daaruit niet kan ontsnappen.

Artikel 2.1. Dierenmishandeling
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.

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

Artikel 2.2. Houden van dieren
8. Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te 

onthouden.

2. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt 
verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met 
gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van 
op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de 
gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van 
het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in 
elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, 
verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de 
dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.

3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren 
redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:
a.
b.
c.
d.
e.



b.

e.

f.

g.

Artikel 1.8 Behuizing
1.

2.

3.

4.
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slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de 
verzorging in staat is;
dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd;
een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische 
omstandigheden;
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;
toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit 
of op een andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen;
voldoende verse lucht of zuurstof krijgt.

Datum
3 januari 2020

Onze referentie
G2019005256

Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland

Een ruimte waarin een dier wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en 
verduisterd om aan de ethologische en fysiologische behoeften van het dier te 
voldoen.
Behuizingen, waaronder begrepen de vloer, waarin een dier verblijft en 
inrichtingen voor de beschutting voor een dier zijn op zodanige wijze 
ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij de dieren geen letsel of pijn 
wordt veroorzaakt en bevatten geen scherpe randen-of uitsteeksels waaraan 
het dier zich kan verwonden.
In de ruimte waarin een dier wordt gehouden, worden geen materialen en, in 
voorkomend geval, bodemdekking gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn 
voor het dier.
De materialen, bedoeld in het derde lid, kunnen eenvoudig worden gereinigd 
en ontsmet.

c.
d.
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9 v30-09-20101-09-2019t/m 30 *€8.70 €261.00

V,18 dgn. * € 8.70

ï

i I

€ 95.46
144.B.0 ■) $

I

Wij verzoeken uvriendeli k

O 2( IIMet vriendelijke groet, I
3

I

(I rim

’ r 9

118-09-2019V €156.60 V 
€ 37,56 A 
€ 0.0ör
€454.56 N

Geachte Heer/ Mevrouw,

Subtotaal

BTW 21%
(0029.93

Totaal:

Medische kosten

Eenmalige vergoeding

che Zakennend Nederland

€550.02 V
om bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op 

0o.v.v.notanr.2Ó21.

Ministerie v

2500 CM Den

(

5.1,5

5.1,55.1,5

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E
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5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E



Factuur

U0-09-2019e
V

i

Geachte Heer/ Mevrouw, , /.0ce 1

De kosten bedragen: (
7;

31dgn.*€8.70 *2

f

I ir

(0029,93.144.B.01 )

O.kMet vriendelijke gröet,

AV 10

Totaal:

wijve

8

Subtotaal

BTW 21

€539.40 V

€ 0.00

€ 0.00 

€539.40 A 
€113.27 > /

01-08-2019 t/m 31-08-2019

Medische kosten

Eenmalige vergoeding

en u vriendeliik om bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op 
ignumme o.v.v.notanr./1987.

Postbus 19530 
2500 CM Den Haag
Hcues), -c- 8.

wë ■ 4 . *■

€652.67

■ r

Betreft: Dossiernummer IBG/ 8-4627

xosten ponden "018-4627 Dit betreft de kosten over de

V
$1 s

Pt

2

DLB 100156
■ %

/

I

j

1'

I

__
__

__
—

re

-

T8
e-

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E



tl O. ,)

2 156WL
I

I

Factuur(
Ministerie voor Econom sche Zaken Iiend NederlandRijksdienstvoorOnd<
Postbus 19530
2500 CM Oen Haag

I
If

G/ 8-4627

kosten honden IG/8-4627. Dit betreft de kosten over de£ de

14
।

Opvang:

15 dgn. * € 8.70 * 2
I

110 km *€0.37
2 uur*€27.50

I
g

€
2

Subtotaal

t

।

i iTotaal:

I

Met vriendelijke groet, ; OU 2, \0"T I I
I

XKNFV

€523.75 N
€109.99 >

i4 I

l 4
1

BTW 21%
(0029.93144B/

I

I

I 
t

€261.00 V

€ 142.05 N

€ 25.00 /

17-07-2019 t/m 31-07-2

Medische kosten

Eenmalige vergoeding

LB 1Ooo

i

-.. 28-08-2019

Betreft: Dossiernummer

f633.74

€ 40.70 M,
55.00 V

। 
।

am 1

i

(

li 
!
I

i

Wij verzoeken u vrien 
bankrekeningnummer

k om bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op , — o.v.v.notanr.1980.

K; b
l- e

! >

Kilometers
Personeel

Geachte Heer/ Mevrouw,

Hierbij de factuur betref ft 
maand juli 201$? ■

De kosten bedragen: i

■

5.1,5

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E
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PLb 10

Factuur

13-11-2019

Betreft: Dossiernummer IBG/ 8-46 27

Geachte Heer/ Mevrouw,

Hierbij de factuur betreffende kost en hond IBG/8-4627. Dit betreft de kosten over de maand
oktober 2019.

De kosten bedragen:

31 dgn. *€8.70 € 269.70

NMedische kosten € 18.90

Eenmalige vergoeding € 0.00

NSubtotaal € 288.60

€ 60.61 >

Totaal: €349.21

Wij verzoeken u vriendeliik om bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op
bankrekeningnummer j.v.v. nota nr.2054.

Met vriendelijke groet,

Ministerie voor Economische Zaken 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 19530 
2500 CM Den Haag

Opvang:
01-10-2019 t/m 31-10-2019

BTW 21%
(0029.93.144.B.01)

60 156

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5

5.1,2,E

5.1,5

5.1,5

Docnr16



06/11/2019
^20193664PRD7

undige hulpAantal DiergeneesDatum BTW % Bedrag
of geleverde medicijnen

31/10/2019 0.33
2 CC

9.00 BTW b van 18.90
20.60

i

15.87
3.03

18.90
1.70

BTW nr:
Huisdieren
Bij betaling vermelden

Betreft: IBG-T------------- ‘ \
Advocate zeer grote hond (25-40 kg) 3 C
Asiel Zipyran 1 tablet

800004627 chipnr. : GEEN CHIPNUMMER 
! C 9.00 

9.00

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5



Factuur

} 09-10-2019

Betreft: Dossiernummer IBG/ 8-4627

Geachte Heer/ Mevrouw,

De kosten bedragen:

Opvang:

01-09-2019 t/m 30-09-2019 • 30 dgn. * € 8.70 €261.00

01-09-2019 t/m 18-09-2019 V € 156.60

Medische kosten € 37.56 4

Eenmalige vergoeding € 0.00

Subtotaal €454.56 N

€ 95.46 >

Totaal: € 550.02

0e 2(Met vriendelijke groet,
II

Ministerie voor Economische Zaken 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Wij verzoeken u vriéndelijk om bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op 
bankrekeningnummel 9 o.v.v. nota nr.2021.

Hierbij de factuur betreffende kosten honden IBG/8-4627. Dit betreft de kosten over de 
maand september 2019.

‘18 dgn. * € 8.70

BTW 21%
(0029.93.144.B.01)

5.1,5

5.1,55.1,5

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5

5.1,2,E

Docnr17



09/10/2019
PRD7/20193288

Datum BTW % Bedrag

GEEN CHIPNUMMER
17/09/2019

21.00 BTW % van 37.56
45.45

I

c c C 21.00
C 21.00

37.56
7.89

33.06
4.50

BTW nr:
Huisdieren
Bij betaling vermelden

Aantal Diergeneeskundige hulp 
of geleverde medicijnen
Betreft: IBG - 800004627 chipnr 

Asiel hond ond. + verklaring RVO 
Administratie RVO

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5



DLB 1900 156

Factuur

10-09-2019

Betreft: Dossiernummer IBG/ 8-4627

Geachte Heer/ Mevrouw,
i

De kosten bedragen:

31 dgn. * € 8.70 * 2 € 539.40

Medische kosten € 0.00

Eenmalige vergoeding € 0.00

€ 539.40 ASubtotaal

€113.27 >

Totaal: € 652.67

O(kMet vriendelijke groet,

AV [O

Hierbij de factuur betreffende kosten honden IBG/8-4627. Dit betreft de kosten over de 
maand augustus 2019.

Ministerie voor Economische Zaken 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Opvang:
01-08-2019 t/m 31-08-2019

Wij verzoeken u vriéndelijk om bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op 
'o.v.v. nota nr. 1987.

BTW 21%
(0029.93.144.B.01 )

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5

Docnr18



Pa l Je.. 2 DLE \oc0156

Factuur

28-08-2019

Betreft: Dossiernummer IBG/ 8-4627

Geachte Heer/ Mevrouw,

De kosten bedragen:

Opvang:

V €261.0015 dgn. *€8.70*217-07-2019 Vm 31-07-2019

N€ 142.05Medische kosten
i

25.00€Eenmalige vergoeding

N€ 523.75Subtotaal

€ 109.99
)

€633.74Totaal:

Wij verzoeken u vriendelijk om bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op
o.v.v. nota nr.1980.bankrekeningnummer

)Met vriendelijke groet,

2 OW

I

Kilometers
Personeel

€
€

40.70
55.00

110km*€0.37
2 uur * € 27.50

Hierbij de factuur betreffende kosten honden IBG/8-4627. Dit betreft de kosten over de 
maand juli 2019.

Ministerie voor Economische Zaken 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

BTW 21%
(0029.93.144.B.01

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr19



18/07/2019 C 21.00
C 21.00
C 21.00

C 
C
C 
C
C

C
C

66.12
9.01 -

36.69 -
21.10 -
9.13 -

9.00
9.00

Asiel enting 
stronghold hond RVO 1 pipet 
Asiel Zipyran 1 tablet

Betreft: IBG - 800004627 chipnr. : GEEN CHIPNUMMER 
Asiel hond ond. + verklaring RVO 
Administratie RVO

168.25

30.23
111.82

9.00 BTW % van
21.00 BTW % van

142.05 N
2.72

23.48

23/08/2019: PRD7/20192559
Datum BTW % Bedrag

BTW nr:
Huisdieren
Bij betaling vermelden

Aantal Diergeneeskundige hulp 
of geleverde medicijnen

NNNNO

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5



3

Postbus 19530

verslag DIERENARTSVERKLARING

datum 17-09-2019

Code opslaghouder

8-4627

DATUM IN BESLAG/BEWARING NAME 17-07-2019

Pagina 1 van 5

Naam / Code 
dierenarts

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling IBG

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

ALGEMEEN
IBG NUMMER OF PV NUMMER

5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr20



2gt^1

DIER
DIERSOORT hond

Stafford kruisingRAS

teef

KLEUR / KENMERK Rood / wit

(GESCHATTE) LEEFTIJD 5 jaar

middelgrootSCHOFTHOOGTE; <30 = KLEIN
HONDEN

GEWICHT (in KG) 25 kg

CHIP / OORMERK

nee

Attent en vrolijk

HOUDING / GANG / LOCOMOTIE Niet kreupel, goede gang

Goed, 3 uit 5VOEDINGSTOESTAND

VACHT / HOORNIGE STRUCTUREN /HUID Links achter buitenteentje kale plek

OREN / OGEN / GEBIT

nee

Pagina 2 van 5

ALGEMENE INDRUK
GEDRAG / BEWUSTZIJNSNIVEAU

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Oren schoon
Oogleden sluiten mooi aan
Gebit goed, klein beetje tandsteen

30-50 = MIDDEL
>50 = GROOT

IN HET OOG SPRINGENDE KLINISCHE 
AFWIJKINGEN

GESLACHT
(gecastreerd / gesteriliseerd)

IS DE EIGENAAR / HOUDER en/of DIER 
BIJ U BEKEND?

5.1,2,E

5.1,5



atE

| LET OP: foto's zijn essentieel I ]

ALGEMEEN ONDERZOEK
ADEMHALING 15 / min ca

POLS / HART

TEMPERATUUR 39.3

SLIJMVLIEZEN Mooi roze

LYMFEKNOPEN Niet vergroot, niet pijnlijk

EXTRA OPMERKINGEN

Pagina 3 van 5

120 / min pols kress
Reine hartetonen

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland



atE

VRAGEN

ANTWOORDEN MOTIVEREN

1) IS NADER ONDERZOEK (NAAR O.A. MAAG- DARMSTELSEL) NOODZAKELIJK?

Pagina 4 van 5

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

LET OP! DEZE VRAGEN ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ EEN DIERENARTSCONTROLE IN DE 
EERSTE 48 UUR

5) ALGEMENE CONCLUSIE:
IS, GELET OP UW BEVINDINGEN ALS VETERINAIR DESKUNDIGE, AAN DIT DIER 
(VETERINAIRE) ZORG ONTHOUDEN?

3) HAD DE CONDITIE / TOESTAND VAN HET DIER DOOR DE HOUDER VAN HET DIER 
VOORKOMEN KUNNEN WORDEN?
OP WELKE WIJZE: WATER, VOEDING, HUISVESTING, MEDISCHE ZORG?

2) IS ER SPRAKE (GEWEEST) VAN:
DORST, ONVOLDOENDE / ONJUISTE VOEDING, FYSIEK ONGERIEF, FYSIOLIGISCH 
ONGERIEF, PIJN OF LETSEL?

4) VERSLECHTERT DE CONDITIE / TOESTAND VAN HET DIER ZONDER DIRECTE 
(MEDISCHE) VERZORGING?



atE

BEHANDELINGSPLAN

Pagina 5 van 5

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland



> Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Geachte

BEWIJS VAN OVERDRACHT

Pagina 1 van 2

2

Dossier nr.
Omschrijving dier(en) 
Proces-verbaal nr.

Degene die de dieren heeft overgenomen is zonder voorbehoud akkoord gegaan 
met de conditie van de dieren bij overdracht.

Gezondheidsverklaring en foto's
Voordat de dieren worden herplaatst verzoek ik u een gezondheidsverklaring en 
een behandelplan op te laten stellen door een dierenarts en enkele foto's van 
de dieren te maken. Wilt u de gezondheidsverklaring, behandelplan en foto's naar 
ons opsturen?

Hierbij deel ik u mee dat onderstaande dieren die bij u in bewaring zijn gegeven, 
herplaatst dienen te worden.

800004627
2 honden, Amerikaanse Staffords

Factuur
U hoeft de opbrengst van de herplaatste dieren nog niet naar RVO over te maken.
Wanneer u in het kader de verkoopprijs invult krijgt u een factuur toegestuurd 
met de verkoopwaarde van de dieren.

Vergunningen & Handhaving
Team IBG/NSW

Postbus 19530 
2500 CM Den Haag 
www.rvo.nl

T • 
lBG@rvo.nl

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Datum 6 september 2019
Betreft In Beslaggenomen Goederen

IBG/800004627

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5

Docnr21



Bevestiging herplaatsing

INaam:
Datum: 18-05 - 2’3 éio -

Eindbestemming van de dieren: paftietlier / herplaatst via asiel /andelaar/
anders, namelijk^ *

* doorhalen wat niet van toepassing is.

(in te vullen door opslaghouder)

Met vriendelijke groet,

Pagina 2 van 2

Verkoopprijs incl. btw: 
Handtekening:

De teammanager Vergunningen & Handhaving Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

1 exemplaar ondertekenen en retour zenden naar Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, Afdeling IBG, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag. U mag het 
exemplaar ook inscannen en mailen naar IBG@rvo.nl.

Datum
6 september 2019

Vergunningen & Handhaving
Team IBG/NSW

5.1,2,E

5.1,5

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E



Postbus 19530

verslag DIERENARTSVERKLARING

datum

Code opslaghouder

DATUM IN BESLAG/BEWARING NAME

Pagina 1 van 5

s

8-
1-03-2019

Naam / Code 
dierenarts

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Afdeling IBG

-

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

ALGEMEEN
IBG NUMMER OF PV NUMMER

-
U-(1-2o/1

5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr22



RAS

KLEUR / KENMERK

Rh0q-wok 
UK !(GESCHATTE) LEEFTIJD

3050 middelSCHOFTHOOGTE; <30 = KLEIN
HONDEN

HGEWICHT (in KG)

CHIP / OORMERK

nee

HOUDING / GANG / LOCOMOTIE

VOEDINGSTOESTAND

B/0
We , (x L.VACHT / HOORNIGE STRUCTUREN /HUID

OREN / OGEN / GEBIT

Pagina 2 van 5

«2
-f--

ALGEMENE INDRUK
GEDRAG / BEWUSTZIJNSNIVEAU

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

30-50 = MIDDEL
>50 = GROOT

DIER
DIERSOORT

GESLACHT
(gecastreerd / gesteriliseerd)

IN HET OOG SPRINGENDE KLINISCHE
AFWIJKINGEN

IS DE EIGENAAR / HOUDER en/of DIER 
BIJ U BEKEND?

-

Wicl 2Luc 
(ooob Gec.

gLn

AON0 
h uó mg

Qo S

e

oreseloon c\o
qlhodbedgtondsu- ,

5.1,5



I LET OP: foto's zijn essentieel

CA
POLS / HART

TEMPERATUUR

L&,L
SLIJMVLIEZEN

Co Le

LYMFEKNOPEN

EXTRA OPMERKINGEN

I

Pagina 3 van 5

s40#üea3e

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

-

i

ALGEMEEN ONDERZOEK
ADEMHALING

---5



> Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag

@rvo.nl

Geachte

BEWIJS VAN OVERDRACHT

Pagina 1 van 2

2

803 Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Factuur
U hoeft de opbrengst van de herplaatste dieren nog niet naar RVO over te maken.
Wanneer u in het kader de verkoopprijs invult krijgt u een factuur toegestuurd 
met de verkoopwaarde van de dieren.

Dossier nr.
Omschrijving dier(en)
Proces-verbaal nr.

Degene die de dieren heeft overgenomen is zonder voorbehoud akkoord gegaan 
met de conditie van de dieren bij overdracht.

Gezondheidsverklaring en foto's
Voordat de dieren worden herplaatst verzoek ik u een gezondheidsverklaring en 
een behandelplan op te laten stellen door een dierenarts en enkele foto's van 
de dieren te maken. Wilt u de gezondheidsverklaring, behandelplan en foto's naar 
ons opsturen?

Hierbij deel ik u mee dat onderstaande dieren die bij u in bewaring zijn gegeven, 
herplaatst dienen te worden.

800004627
2 honden, Amerikaanse Staffords

Vergunningen & Handhaving
Team IBG/NSW

Postbus 19530
2500 CM Den Haag
www.rvo.nl

Datum 6 september 2019
Betreft In Beslaggenomen Goederen

IBG/800004627

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr23



Bevestiging herplaatsing

I QO'Verkoopprijs in
Handtekening:

Eindbestemmir n: peFtiettter / herplaatst via asiel / handelaar /
anders, namelijk:

* doorhalen wat niet van toepassing is.

(in te vullen door opslaghouder)

Met vriendelijke groet,

Pagina 2 van 2

1 exemplaar ondertekenen en retour zenden naar Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, Afdeling IBG, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag. U mag het 
exemplaar ook inscannen en mallen naar IBG@rvo.nl.

De teammanager Vergunningen & Handhaving Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Datum
6 september 2019

Vergunningen & Handhaving
Team IBG/NSW

Naam:
Datum: i6-;

5.1,2,E
5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E



Soort deponering : Wegvoering onder bestuursdwang

HH-nummer : G2019005256

Indien HH-nummer onbekend: : LID/B/

Datum in bewaring neming dag 17 maand 7jaar2019

Overdrachtsdatum dag 17 maand 7jaar2019

Plaats in bewaring neming

Naam toezichthouder

Dienst : Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Reden in bewaring neming Wet dieren, onthouden nodige zorg.

Omschrijving van het goed 2 honden en

Bijzonderheden voor opslaghouder Kunnen samen

Code van de opslaghouder : 107

Handtekening opslaghouder Handtekening toezichthouder

(handtekening) (handtekening)

Fax / e-mail IBG@rvo.nl / telefoon

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming / Postbus 84051,2508 AB Den Haag
(T) /(E) @dierenbescherm ing.nl

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Telefoonnummer toezichthouder
(geen algemeen nummer)

Geschatte waarde van het goed
(in huidige staat)

Met de ondertekening van dit document zegt toezichthouder toe de Kennisgeving van Inbeslagname 
binnen 48 uur op te sturen naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
• Een kopie van dit formulier is voor de toezichthouder.
• Een kopie van dit formulier versturen naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Afdeling IBG, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag
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Code opslaghouder
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling IBG

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

ALGEMEEN
IBG NUMMER OF PV NUMMER
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tee.
KLEUR / KENMERK

O/Uun (col •
(GESCHATTE) LEEFTIJD

ycceNSCHOFTHOOGTE; <30 = KLEIN
HONDEN

GEWICHT (in KG) 20 Lc
CHIP/OORMERK

OUos .
HOUDING / GANG / LOCOMOTIE

VOEDINGSTOESTAND

3/5 BCS .
OadgonzecoanEeESicken.VACHT / HOORNIGE STRUCTUREN /HUID

V(caënNügesgpeeNccgerew)
OREN / OGEN / GEBIT OCEsCWc

ce (C~W- QSCQe
I
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ALGEMENE INDRUK
GEDRAG / BEWUSTZIJNSNIVEAU
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30-50 = MIDDEL
>50 = GROOT

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

GESLACHT
(gecastreerd / gesteriliseerd)

IS DE EIGENAAR / HOUDER en/of DIER 
BIJ U BEKEND?

IN HET OOG SPRINGENDE KLINISCHE 
AFWIJKINGEN

. 7 (CocX JCCJ 
Mce65Orclsteen

S-O/vQ7
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VRAGEN

ANTWOORDEN MOTIVEREN

1) IS NADER ONDERZOEK (NAAR O.A. MAAG- DARMSTELSEL) NOODZAKELIJK?

UR

- UMC\CGvG scru/öreK
DIER ZONDER DIRE(DIRECTE

(VETERINAIRE) ZORG ONTHOUDEN?

jeu.. Qhuucl QorgetedkJ/
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<803 Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

v(COn- 
dorst!II

LET OP! DEZE VRAGEN ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ EEN DIERENARTSCONTROLE IN DE 
EERSTE 48 UUR

5) ALGEMENE CONCLUSIE:
IS, GELET OP UW BEVINDINGEN ALS VETERINAIR DESKUNDIGE, AAN DIT DIER

3) HAD DE CONDITIE / TOESTAND VAN HET DIER DOOR DE HOUDER VAN HET DIER 
VOORKOMEN KUNNEN WORDEN?
OP WELKE WIJZE: WATER, VOEDING, HUISVESTING, MEDISCHE ZORG?7, VCC2 Sduüzn=Wen 
uCC.VCCOUe->lusobhen

2) IS ER SPRAKE (GEWEEST) VAN:
DORST, ONVOLDOENDE / ONJUISTE VOEDING, FYSIEK ONGERIEF, FYSIOLIGISCH 
ONGERIEF, PIJN OF LETSEL?

UG, dosst An VlOOU -

O

4) VERSLECHTERT DE CONDITIE / TOESTAND VAN HET 
(MEDISCHE) VERZORGING?

(90e .
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

30-50 = MIDDEL
>50 = GROOT

DIER
DIERSOORT

GESLACHT
(gecastreerd / gesteriliseerd)

IS DE EIGENAAR / HOUDER en/of DIER 
BIJ U BEKEND?

IN HET OOG SPRINGENDE KLINISCHE
AFWIJKINGEN
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VRAGEN

ANTWOORDEN MOTIVEREN

ONGERIEF, PIJN OF LETSEL?0a, V(cn\.
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

LET OP! DEZE VRAGEN ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ EEN DIERENARTSCONTROLE IN DE 
EERSTE 48 UUR

5) ALGEMENE CONCLUSIE:
IS, GELET OP UW BEVINDINGEN ALS VETERINAIR DESKUNDIGE, AAN DIT DIER

2) IS ER SPRAKE (GEWEEST) VAN:
DORST, ONVOLDOENDE / ONJUISTE VOEDING, FYSIEK ONGERIEF, FYSIOLIGISCH

3) HAD DE CONDITIE / TOESTAND VAN HET DIER DOOR DE HOUDER VAN HET DIER 
VOORKOMEN KUNNEN WORDEN?

4) VERSLECHTERT DE CONDITIE / TOESTAND VAN HET DIER ZONDER DIRECTE 
(MEDISCHE) VERZORGING?

Seo

1) IS NADER ONDERZOEK (NAAR O.A. MAAG- DARMSTELSEL) NOODZAKELIJK?

ee
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Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

T 088 042 42 42

Relatienummer

Geachte heer/mevrouw.

Met vriendelijke groet,

Pagina 1 van 1

Onze referentie
G2019005256

Ministerie van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling IBG
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Ik vraag u om direct de procedure te starten om een nieuwe houder of eigenaar te 
zoeken voor de in bewaring genomen twee honden. Dit moet gebeuren door de 
dieren te verkopen. Als verkoop niet mogelijk is, wilt u dan de dieren afvoeren of 
overdragen volgens de regelgeving of afspraken.

Datum 1 augustus 2019
Betreft Beslissingsformulier overdragen dieren

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Postbus 40225 
8004 DE Zwolle 
mijn.rvo.nl

Contactpersoon

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Cluster Dierenwelzijn: 
Of stuur een e-mail naar Dierenwelzijn@RVO.nl.

Met deze brief informeer ik u over de beslissing in de zaak G2019005256 van 
te
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woensdag 31 juli 2019 20.10
)

Hallo

Groet,

Hallo

(LID) doorgeven.Ik heb er een aantekening van gemaakt en zal deze info aan

Kan je de telefoonnummers evt. doorgeven van vermissing?

Groet,

@rvo.nl>Aan:
Onderwerp: RE: 8-4627 DA verklaringen

Hallo

Groet,

@rvo.nl>Van:

Hallo

Zijn er al DA verklaringen van de 2 honden uit ?

1

Hierbij zoals deze geregistreerd staat bij de ndg. Kan natuurlijk ook al van veel eerder zijn en dat het nooit weer 
gewijzigd is.

Staat inmiddels allemaal in de FTP omgeving. De teef staat met meerdere telefoonnummers als vermist opgegeven 
bij de NDG. Moeten we daar iets mee of eerst niet?

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:

Van: ( )
Verzonden: maandag 29 juli 2019 09:11
Aan:Beheer |
Onderwerp: RE: 8-4627 DA verklaringen

Van:Beheer |
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 18:01

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 11:31
Aan:Beheer |
Onderwerp: 8-4627 DA verklaringen

RE: 8-4627 DA verklaringen 
hond.pdf
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2

Groet, 
IBG/RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen.

This message may contain Information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen.

This message may contain Information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.
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> Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

T 088 042 42 42

Geachte

Pagina 1 van 5

Op 16 en 17 juli 2019 hebben agenten van de (dieren)politie, in samenwerking 
met een districtsinspecteur van de Stichting Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming (LID), de gezondheid en het welzijn onderzocht van de dieren 
die u houdt. Tijdens dit onderzoek zijn overtredingen van de Wet dieren 
vastgesteld. Ik heb de resultaten van dit onderzoek beoordeeld. In deze brief 
vertel ik u wat mijn beslissing is en wat dit voor u betekent.

Datum 18 juli 2019
Betreft Toepassen spoedbestuursdwang

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Postbus 40225
8004 DE Zwolle
mijn.rvo.nl

Contactpersoon

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Onze referentie
G2019005256

Kopie aan
LID

Bijlagen
3

Relatienummer

Welke overtredingen heb ik vastgesteld
Bij de controle is vastgesteld dat het welzijn van uw honden is aangetast.

• Uw honden krijgen geen verzorging. U heeft uw honden niet de nodige 
zorg gegeven. Dit is een overtreding van Art. 2.2 lid 8 Wet dieren en Art. 
1.7 sub a en b Besluit houders van dieren. U moet ervoor zorgen dat u uw 
dieren de benodigde zorg geeft.

• De huisvesting van uw honden was vervuild met ontlasting en urine. Aan 
de verkleuring en beschimmeling van de ontlasting was te zien dat dit van 
meerdere dagen moest zijn. U heeft uw honden geen schone en zindelijke 
huisvesting gegeven. Dit is een overtreding van Art. 2.2 lid 8 Wet dieren 
en Art. 1.7 sub d Besluit houders van dieren. Een onzindelijke huisvesting 
benadeelt het welzijn van dieren en kan de weerstand van dieren tegen 
ziektes verlagen en hun gezondheidsrisico's vergroten. U moet ervoor 
zorgen dat u uw dieren een schone en zindelijke huisvesting geeft.

• Op 16 en 17 juli 2019 is vastgesteld dat de waterbakken, die goed 
bereikbaar waren voor uw honden, leeg waren. U heeft uw honden 
onvoldoende schoon en vers water gegeven. Dit is een overtreding van 
Art. 2.2 lid 8 Wet dieren en Art. 1.7 sub f Besluit houders van dieren. 
Water is een eerste levensbehoefte, uw dieren kunnen niet zonder vers 
water. U moet ervoor zorgen dat uw dieren de beschikking hebben over 
voldoende schoon en vers water.

5.1,2,E
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Datum 
18 juli 2019

Onze referentie
G2019005256

Beslissing
Ik heb op 17 juli 2019 spoedbestuursdwang toegepast. De reden hiervoor is om te. 
zorgen dat u het welzijn van uw dieren niet langer benadeelt. De 
spoedbestuursdwang is van toepassing op uw honden. Omdat het welzijn van uw 
dieren erg slecht was en er geen verzorging was geregeld, zijn uw dieren op 17 
juli 2019 in bewaring genomen. Ik heb uw dieren in een geschikte huisvesting bij 
een opvangadres geplaatst. Voor deze opvang zijn kosten gemaakt. De kosten 
verbonden aan de toegepaste bestuursdwang breng ik bij u in rekening. U 
ontvangt hierover later van mij nog een brief. Een indicatie van de kosten vindt u 
in de bijlage.

Ik wil de kosten van in bewaring name niet onnodig laten oplopen. Daarom ben ik 
van plan om uw dieren over te dragen aan derden. De geplande datum hiervoor is 
1 augustus 2019.

Ik heb u vooraf niet de mogelijkheid gegeven om binnen een bepaalde tijd zelf 
maatregelen te nemen om de situatie te herstellen. Bij spoedbestuursdwang is de 
situatie zo ernstig dat we u geen tijd kunnen geven om de situatie te herstellen, 
omdat dit niet goed zou zijn voor het welzijn van uw dieren.

Een overzicht van de wetsartikelen die gelden vindt u in de bijlage bij deze brief. 
Bij deze brief krijgt u ook een kopie van het toezichtrapport van de LID. Hierin 
leest u welke overtredingen tijdens de controle zijn vastgesteld.

Op 16 en 17 juli 2019 is vastgesteld dat de voerbakken, die goed 
bereikbaar waren voor uw honden, leeg waren. U heeft uw honden 
onvoldoende voer gegeven. Dit is een overtreding van Art. 2.2 lid 8 Wet 
dieren en Art. 1.7 sub e Besluit houders van dieren. Een slechte 
voervoorziening benadeelt de gezondheid van dieren en kan de weerstand 
tegen ziektes verlagen en hun gezondheidsrisico's verhogen. U moet 
ervoor zorgen dat uw dieren voldoende gezond en voor de soort en leeftijd 
geschikt voer krijgen.
U heeft de ruimtes waar uw honden gehouden worden onvoldoende 
geventileerd. Hierdoor is er onvoldoende verse lucht in de ruimtes 
gekomen. Er hing in de ruimte een sterke ammoniaklucht. Dit is een 
overtreding van Art. 2.2 lid 8 Wet dieren en Art. 1.7 sub g Besluit houders 
van dieren. Onvoldoende verse lucht kan de gezondheid van uw dieren 
ernstig aantasten. U moet ervoor zorgen dat uw dieren voldoende verse 
lucht of zuurstof hebben.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Hoe krijgt u uw dieren terug
U kunt uw dieren terugkrijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wilt u de 
dieren terug, geef dit voor 30 juli 2019 aan mij door. U krijgt dan een brief waarin 
staat aan welke voorwaarden u moet voldoen.



Met vriendelijke groet,
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Datum
18 juli 2019

Onze referentie
G2019005256

Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit 
niet op.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de 
beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie in de rechter 
kantlijn van deze brief.

Teammanager Handhaving Dier, Natuur en Handhavingsregie Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze:

Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 
088 042 42 42 (lokaal tarief).

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u 
schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 
40219, 8004 DE Zwolle.

Bijlagen:
- Overzicht relevante wet- en regelgeving: waar staat het in de wet?
- Kopie toezichtrapport LID/B/17-07-2019/16.00/JS
- Indicatie van de kosten in bewaring name dieren
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Algemene wet bestuursrecht
Artikel 5:25

Datum
18 juli 2019

Onze referentie
G2019005256

Artikel 6:16
Het bezwaar of beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Bijlage
Overzicht relevante wet- en regelgeving: waar staat het in de wet?

De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, 
tenzij deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te 
komen.
De last vermeldt in hoeverre de kosten van bestuursdwang ten laste van de 
overtreder zullen worden gebracht.
Tot de kosten van bestuursdwang behoren de kosten van voorbereiding van 
bestuursdwang, voorzover deze zijn gemaakt na het verstrijken van de 
termijn waarbinnen de last had moeten worden uitgevoerd.
De kosten van voorbereiding van bestuursdwang zijn ook verschuldigd, voor 
zover als gevolg van het alsnog uitvoeren van de last geen bestuursdwang is 
toegepast.
Tot de kosten van bestuursdwang behoren tevens de kosten van vergoeding 
van schade ingevolge artikel 5:27, zesde lid.
Het bestuursorgaan stelt de hoogte van de verschuldigde kosten vast.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Wet dieren
Artikel 1.3. Intrinsieke waarde
1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend.
2. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt 

verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met 
gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van 
op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de 
gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van

Artikel 5:31
1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te 

leggen, kan in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal worden 
toegepast zonder voorafgaande last. Artikel 5:24, eerste en derde lid, is op dit 
besluit van overeenkomstige toepassing.

2. Indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden 
afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo 
spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid 
bekendgemaakt.

Artikel 5:29
1. Voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vergt, kan het 

bestuursorgaan zaken meevoeren en opslaan.



voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

a.

b.

d.

e.

f.

g.
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Besluit houders van dieren
Artikel 1.7 Verzorgen van dieren
Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier:

Datum
18 juli 2019

Onze referentie
G2019005256

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

wordt verzorgd door een persoon die beschikt over de voor die verzorging 
nodige kennis en vaardigheden;
slecht onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de 
verzorging in staat is;
een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische 
omstandigheden;
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;
toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit 
of op een andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen;
voldoende verse lucht of zuurstof krijgt.

dorst, honger en onjuiste voeding;
fysiek en fysiologisch ongerief;
pijn, verwonding en ziektes;
angst en chronische stress;
beperking van hun natuurlijk gedrag;

Artikel 2.1. Dierenmishandeling
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.

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

het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in 
elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, 
verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de 
dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.

3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren 
redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:

Artikel 2.2. Houden van dieren
8. Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te 

onthouden.

a.
b.
c.
d.
e.





Toezichtrapport bestemd voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1. Vermoedelijke overtreding van

1. Korte omschrijving van het feit

2. Vermoedelijke overtreding van

Korte omschrijving van het feit2.

Postbus 84051, 2508 AB Den Haag 1/5

Datum vaststellen overtreding 
Tijdstip vaststellen overtreding 
Plaats vaststellen overtreding

NL
GBA

LID/B nummer 
MIER dossier 
Besluitnummer 
Opgemaakt door 
1e Rapporteur

16en 17 juli 219 
meerdere tijdstippen

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

LID/B/17-07-2019/16.00/JS
90106
G2019005256

: artikel 2.2 lid 8 van de Wet dieren, bestuursrechtelijk 
handhaafbaar op grond van artikel 8.5 van de Wet 
dieren.
: Als houder(s) van een dier aan dit dier de nodige zorg 
onthouden.
: artikel 1.7, sub d, e, f en g van het Besluit houders van 
dieren in verband met artikel 2.2 lid 10 van de Wet 
dieren, bestuursrechtelijk handhaafbaar op grond van 
artikel 8.5 van de Wet dieren.
: Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een 
dier
(sub d) een toereikende behuizing heeft onder 

voldoende hygiënische omstandigheden;
(sub 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;
(sub f) toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid 
water van passende kwaliteit of op een andere wijze aan 
zijn behoefte aan water kan voldoen;
(sub g) voldoende verse lucht of zuurstof krijgt.

Betrokkene 1
Naam
Voornaam
Woonadres
Postcode en woonplaats
Woongemeente
Land 
Personalia conform

districtsinspecteur van de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming.

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E



: hond

Meegevoerd : ja

Vrijwillige afstand : nvt

Datum dagtekening rapport : 17 juli 2019

Aantal bijlagen bij rapport : 1

Soorten bijlagen

Toezichtrapport Wet dieren

Hierbij relateer ik, districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, in het Besluit

beëdiging, op grond van het besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2077 bevoegd tot het opsporen
van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, zoals benoemd in de Beleidsregels

gelet op eigen

gebracht aan de woning Bij aankomst bij de woning zagen zij op de vensterbank van de

2/5

aanwijzing toezichthouders Wet dieren artikel 2 onderdeel g aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 
van de Algemene Wet Bestuursrecht, van de Wet dieren en daarop berustende bepalingen en tevens buitengewoon 
opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 142 lid 1 onder b van het Wetboek van Strafvordering, aktenummer van

Aantal: 2
Aantal:

Aangetroffen diersoort 1
Aangetroffen diersoort 2

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Aanleiding:
Bij politie Noord-Nederland binnengekomen melding op dinsdag 16 juli 2019 dat zeer waarschijnlijk sinds vrijdag 12 
juli 2019 een paar honden zijn achtergelaten zonder verzorging in de woning

Aantal + soort: 2 
honden

Bevindingen:
Op dinsdag 16 juli 2019, omstreeks 16.30 uur werd dooreen eenheid van de politie Noord-Nederland een bezoek

kamer van de woning 2 honden in redelijke conditie. Uit onderzoek bleek dat er op dat moment niemand in de 
woning aanwezig was. De woning is niet betreden door de politie. Geconstateerd werd dat in de kamer meerdere 
hopen ontlasting en plassen urine lagen. Via de achterzijde van de woning werd gezien dat in de bijkeuken, die 
bereikbaar was voor de honden, 3 voer/waterbakken stonden. Zij zagen dat deze leeg en droog waren.
Informatie door de politie in de buurt leerde dat het zeer aannemelijk was dat de bewoonster de woning op 12 juli 
2019 had verlaten en nadien niet meer is gezien bij de woning.
De politie sprak een kennis van betrokkene die doorgaans wel op verzoek op de honden past. Zij deelde mede van 
niets te weten en niet te weten waar haar vriendin kon verblijven.

□ Verhoor dierenarts;
X Kopie BRP;
□ Fotomap/Videomap
□ Bevindingenbrief
□ Anders, namelijk
□ Anders, namelijk

Buitengewoon opsporingsambtenaar (kenmerk ), met standplaats
waarnemingen en bevindingen het navolgende

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E



dierenbescherming.” Op dit bericht werd niet

Op donderdag 17 juli 2019 werden de twee honden in de woning in opdracht van de

3/5

Door de politie werd op 16 juli 2019 telefonisch contact gelegd met betrokkene. Op de gestelde vragen waar zij was 
en wie de honden kon verzorgen deelde zij mede: Ik ben op vakantie, er is wel oppas voor de dieren maar ik zeg niet 
wie dit doet of wanneer hij of zij dat doet. Daarna werd de verbinding verbroken.

dat weten anders gaan ze mogelijk honden weghalen, 
gereageerd.

Op donderdag 17 juli 2019 werd omstreeks 13.00 uur door de politie genoemde woning weer bezocht. Men 
constateerde meer hopen ontlasting en natte plekken in de woonkamer. Men zag geen water of voer in de bakken. 
Men constateerde dat de briefjes nog aanwezig waren op de voor- en achterdeur en dat er geen telefonisch contact 
was geweest met betrokkene of een verzorger. Men zag de beide honden in de woning.

Op dinsdag 16 juli 2019 werd rapporteur over bovenstaande ingelicht. Door rapporteur is meerdere malen het 
bekende nummer van betrokkene gebeld met een anoniem nummer en een zichtbaar nummer. Daarbij werd het 
gesprek stelselmatig direct geblokkeerd.
Door rapporteur is op 16 juli 2019 een sms bericht verzonden met de tekst: “Wie zorgt voor de honden. Politie moet

Op woensdag 16 juli 2019 werd na overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een verzoek tot contact 
op alle toegangsdeuren geplakt met het verzoek om als verzorger of eigenaar het politienummer 0900-8844 te 
bellen.

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Op donderdag 17 juli 2019 is door politie en rapporteur meerdere malen het bekende telefoonnummer van 
betrokkene gebeld. Stelselmatig werden alle contacten geblokkeerd.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toestemming gegeven om de beide bedoelde honden in bewaring te 
nemen.

Op donderdag 17 juli 2019 werd door de politie Noord-Nederland de toegang verschaft tot genoemde woning. Ik zag 
in de woning 2 grote honden. Ik zag dat de honden in redelijke conditie waren. Ik zag dat de 3 aanwezige voer- of 
waterbakken leeg en droog waren. Ik zag dat nergens in de beschikbare ruimte voor de honden, voer- of water 
aanwezig was. Ik zag ongeveer 10 hopen ontlasting in de kamer, waarbij aan de verkleuring en beschimmeling van 
de ontlasting te zien was dat dit van meerdere dagen moest zijn. Ik zag in de kamer op meerder plekken plassen 
urine en sporen van opgedroogde of opgelikte urine.
Ik zag achter de voordeur ongeopende post. De honden hadden de vrije toegang tot de bijkeuken, keuken en de 
kamer. Ik rook in deze gehele ruimte een sterke ammoniakgeur van de pies en poep van de honden.
Door het niet verzorgen over een mogelijk langere termijn hadden de honden geen schone huisvesting meer en 
waren de honden niet voorzien van voer, water en frisse lucht.

5.1,2,E

5.1,2,E
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Stichting
Landelijke Inspectiedienst
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Op woensdag 17 juli 2019 heb ik een sms verzonden naar het bekende telefoonnummer van betrokkene met de
tekst: “Uw honden zijn opgehaald en de nieuwe sleutel is bij de politie

De districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming,

5/5

*97

2V

Op woensdag 17 juli 2019 werden de honden overgedragen aan een daartoe aangewezen opslaghouder.
Op woensdag 17 juli 2019 heb ik een proces-verbaal van meevoeren en opslaan in de woning achter gelaten en 
werd de woning door de politie afgesloten.

Kort na dit bericht kreeg ik een sms bericht retour met de tekst: "Oke, welke sleutel en Okay, kom ik morgenavond 
wel ophalen.” Er kon echter geen contact gelegd worden met betrokkene.

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Waarvan door mij rapporteur op waarheid werd opgemaakt dit toezichtrapport dat ik sloot en ondertekende te Den 
Haag op 17 juli 2019

—* 

m 1

5.1,2,E

5.1,5

5.1,2,E
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Geschatte opvangkosten per dier per dag
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Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Postbus 40225
8004 DE Zwolle 
www.rvo.nl

Indicatie kosten bij in bewaring genomen dieren 
(Opvangkosten per dier per dag)

€ 18,00 
€ 25,00 
€ 13,50 
€ 16,00 
€ 2,50 
€ 15.00 
€ 12,00 
€ 25,00 
€ 12,50 
€ 18,00 
€ 10,00 
€ 2,50 
€ 10,00 
€ 3,60 
€ 1,25 
€ 3,60 
€ 6,50 
€ 0,75 
€ 3,60 
€ 1,50 
€ 16,00 
€ 8,50 
€ 4,25 
€ 4,80 
€ 3,90 
€ 3,00 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 6,00

Hier leest u een indicatie van de kosten voor het in bewaring nemen van dieren.
De genoemde kosten gelden per dier, per dag.
Als uw dieren in bewaring worden genomen, worden de daadwerkelijke kosten bij 
u in rekening gebracht.

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Paard > 6 mnd_______________
Paard hengst > 6 mnd________  
Pony (tot 1,45 m)____________  
Pony hengst > 6 mnd_________  
Veulen zogend < 6 mnd_______
Veulen zonder moeder < 6 mnd 
Ezel_________________________  
Melkkoe_____________________  
Koe > 18 mnd_______________  
Stier > 18 mnd_______________ 
Kalf > 8 wkn - 18 mnd________ 
Kalf zogend < 8 wkn__________ 
Kalf nuchter < 14 dgn________  
Schaap/geit__________________ 
Lam zogend < 12 wkn________  
Lam zonder moeder < 12 wkn
Varken/zwijn_________________
Big < 8 wkn__________________
Big zonder moeder < 8 wkn
Pluimvee____________________  
Hond________________________  
Kat_________________________  
Marterachtige________________  
Konijn_______________________ 
Knaagdier___________________  
Vogel_______________________  
Krokodil_____________________  
Slang_______________________  
Waterschildpad

http://www.rvo.nl
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Rijksdienst voor
Ondernemend NederlandOverige kosten

Naast de genoemde kosten voor het opvangen van dieren kunnen afhankelijk van 
uw situatie, de volgende kosten bij u in rekening gebracht worden. .

In bewaring nemen van dieren
Als uw dieren in bewaring worden genomen, worden ze altijd opgehaald door 
een door ons erkende vervoerder. Dit kan al snel een paar honderd euro 
kosten.
Als uw dieren in bewaring worden genomen, worden ze altijd onderzocht door 
een dierenarts die betrokken is bij de opslaghouder. Deze onderzoeken plus 
de eventuele ingrepen en medicijnen worden ook op u verhaald.
Als uw dieren in bewaring worden genomen, wordt er altijd een vergoeding 
voor de administratie gerekend. Dit is een eenmalig bedrag dat afhankelijk 
van het soort dier en het aantal dieren op kan lopen tot maximaal € 275.

Herstel op locatie
Alle kosten voor het inhuren van derden inclusief uurloon en de door hen 
gevoerde (spoed)tarieven (zoals de agrarische bedrijfsverzorging, 
transporteurs, loodgieter, elektricien, adviseurs, dierenarts, hoefsmid etc.) 
worden op u verhaald.
Aanschaf van noodzakelijke materialen worden op u verhaald .



PROCES-VERBAAL MEEVOEREN EN OPSLAAN
Ingevolge artikel 5:29 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht

inspecteur van de Stichting Landelijke Inspectiedienst

ten bewijze waarvan dit proces-verbaal is afgegeven aan bovengenoemde.

Strafvordering, aktenummer van beëdiging, op grond van het besluit Buitengewoon
opsporingsambtenaar LID 2017 bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein II
Milieu, welzijn en infrastructuur, zoals benoemd in de Beleidsregels Buitengewoon
opsporingsambtenaar (kenmerk ), met standplaats

De toezichthouder, de opsporingsambtenaar;

Ondergetekende,
Dierenbescherming,

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Ingevolge een bestuursdwangbesluit, genomen door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken namens de 
Minister van EZ, zijn de hierboven genoemde dieren/goederen meegevoerd en 
opgeslagen. De bevoegdheid van de Minister hiertoe berust op artikel 8.5 
van de Wet dieren juncto artikel 5:21 e.v.(waaronder 5:29 lid 2) van de 
Algemene wet bestuursrecht. Indien u nog geen bestuursdwangbesluit op 
schrift heeft ontvangen, zult u dat conform artikel 5:31 lid 2 van de 
Algemene wet bestuursrecht zo snel mogelijk ontvangen. Na ontvangst van 
het schriftelijke bestuursdwangbesluit heeft u 6 weken de tijd om een 
bezwaarschrift in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
tegen het bestuursdwangbesluit.
Hoe u dit precies moet doen staat in het bestuursdwangbesluit uitgelegd. 
Contactgegevens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Prinses 
Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, telefoonnummer 088-0424242

verklaart hierbij op 17 juli
naam
adres
woonplaats
BSN

te hebben meegevoerd en opgeslagen op grond van het bepaalde in artikel 5:29 van de Algemene wet 
bestuursrecht de hieronder genoemde dieren/goederen:
1: hond metchipn
2: hond metchipnr
3:
4:
5:

uit handen van:
Geen persoon aanwezig

De toezichthouder, de opsporingsambtenaar;
inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, in het Besluit aanwijzing 

toezichthouders Wet dieren artikel 2 onderdeel g aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 
5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, van de Wet dieren en daarop berustende bepalingen en tevens 
buitengewoon opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 142 lid 1 onder b van het Wetboek van

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E 5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,5

4.1,4

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr30



2.8

Verslag telefoongesprek

Inkomend/uitgaand gesprek

Naam medewerker RVO/Dierenwelzijn:

Verslag gesprek

oorspronkelijke eigenaar heeft contact met IBG gehad hierover en wil een
reactie formuleren. Ik heb verteld op grond van welke wetsartikelen de hond
met spoed in bewaring is genomen.

Pagina 1 van 1

Zaaknummer
G2019005256

Gesproken met 
Naam:
Instantie: IBG 
Telefoonnummer:

Datum
23 september 2022

vraagt meer informatie over deze zaak. Een van de honden is mogelijk 
vermist of gestolen alvorens deze in bewaring is genomen. De mogelijke

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr31



Toezichtrapport bestemd voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1. Vermoedelijke overtreding van

1. Korte omschrijving van het feit

2. Vermoedelijke overtreding van

2. Korte omschrijving van het feit

Postbus 84051,2508 AB Den Haag 1/5

Datum vaststellen overtreding 
Tijdstip vaststellen overtreding 
Plaats vaststellen overtreding

LID/B nummer 
MIER dossier 
Besluitnummer 
Opgemaakt door 
1e Rapporteur

NL
GBA

16 en 17 juli 219 
meerdere tijdstippen

LID/B/17-07-2019/16.00/JS
90106
G2019005256

: artikel 2.2 lid 8 van de Wet dieren, bestuursrechtelijk 
handhaafbaar op grond van artikel 8.5 van de Wet 
dieren.
: Als houder(s) van een dier aan dit dier de nodige zorg 
onthouden.
: artikel 1.7, sub d, e, f en g van het Besluit houders van 
dieren in verband met artikel 2.2 lid 10 van de Wet 
dieren, bestuursrechtelijk handhaafbaar op grond van 
artikel 8.5 van de Wet dieren.
: Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een 
dier
(sub d) een toereikende behuizing heeft onder 

voldoende hygiënische omstandigheden;
(sub 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;
(sub f) toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid 
water van passende kwaliteit of op een andere wijze aan 
zijn behoefte aan water kan voldoen;
(sub g) voldoende verse lucht of zuurstof krijgt.

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Betrokkene 1
Naam
Voornaam
Woonadres
Postcode en woonplaats
Woongemeente
Land 
Personalia conform

districtsinspecteur van de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming.
5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Docnr32



: hond

Meegevoerd : ja

Vrijwillige afstand : nvt

Datum dagtekening rapport : 17 juli 2019

Aantal bijlagen bij rapport : 1

Soorten bijlagen

Toezichtrapport Wet dieren

Hierbij relateer ik, districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, in het Besluit

beëdiging, op grond van het besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2017 bevoegd tot het opsporen
van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, zoals benoemd in de Beleidsregels

), met standplaats gelet op eigen

gebracht aan de woning Bij aankomst bij de woning zagen zij op de vensterbank van de

2/5

Buitengewoon opsporingsambtenaar (kenmerk 
waarnemingen en bevindingen het navolgende

Aangetroffen diersoort 1
Aangetroffen diersoort 2

aanwijzing toezichthouders Wet dieren artikel 2 onderdeel g aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 
van de Algemene Wet Bestuursrecht, van de Wet dieren en daarop berustende bepalingen en tevens buitengewoon 
opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 142 lid 1 onder b van het Wetboek van Strafvordering, aktenummer van

Aantal: 2
Aantal:

kamer van de woning 2 honden in redelijke conditie. Uit onderzoek bleek dat er op dat moment niemand in de 
woning aanwezig was. De woning is niet betreden door de politie. Geconstateerd werd dat in de kamer meerdere 
hopen ontlasting en plassen urine lagen. Via de achterzijde van de woning werd gezien dat in de bijkeuken, die 
bereikbaar was voor de honden, 3 voer/waterbakken stonden. Zij zagen dat deze leeg en droog waren.
Informatie door de politie in de buurt leerde dat het zeer aannemelijk was dat de bewoonster de woning op 12 juli 
2019 had verlaten en nadien niet meer is gezien bij de woning.
De politie sprak een kennis van betrokkene die doorgaans wel op verzoek op de honden past. Zij deelde mede van 
niets te weten en niet te weten waar haar vriendin kon verblijven.

Aantal + soort: 2 
honden

Aanleiding:
Bij politie Noord-Nederland binnengekomen melding op dinsdag 16 juli 2019 dat zeer waarschijnlijk sinds vrijdag 12 
juli 2019 een paar honden zijn achtergelaten zonder verzorging in de woning

Bevindingen:
Op dinsdag 16 juli 2019, omstreeks 16.30 uur werd dooreen eenheid van de politie Noord-Nederland een bezoek

□ Verhoor dierenarts;
X Kopie BRP;
□ Fotomap/Videomap
□ Bevindingenbrief
□ Anders, namelijk
□ Anders, namelijk

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E



dierenbescherming.” Op dit bericht werd niet

Op donderdag 17 juli 2019 werden de twee honden in de woning in opdracht van de

3/5

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toestemming gegeven om de beide bedoelde honden in bewaring te 
nemen.

Door de politie werd op 16 juli 2019 telefonisch contact gelegd met betrokkene. Op de gestelde vragen waar zij was 
en wie de honden kon verzorgen deelde zij mede: Ik ben op vakantie, er is wel oppas voor de dieren maar ik zeg niet 
wie dit doet of wanneer hij of zij dat doet. Daarna werd de verbinding verbroken.

Op donderdag 17 juli 2019 werd door de politie Noord-Nederland de toegang verschaft tot genoemde woning. Ik zag 
in de woning 2 grote honden. Ik zag dat de honden in redelijke conditie waren. Ik zag dat de 3 aanwezige voer- of 
waterbakken leeg en droog waren. Ik zag dat nergens in de beschikbare ruimte voor de honden, voer- of water 
aanwezig was. Ik zag ongeveer 10 hopen ontlasting in de kamer, waarbij aan de verkleuring en beschimmeling van 
de ontlasting te zien was dat dit van meerdere dagen moest zijn. Ik zag in de kamer op meerder plekken plassen 
urine en sporen van opgedroogde of opgelikte urine.
Ik zag achter de voordeur ongeopende post. De honden hadden de vrije toegang tot de bijkeuken, keuken en de 
kamer. Ik rook in deze gehele ruimte een sterke ammoniakgeur van de pies en poep van de honden.
Door het niet verzorgen over een mogelijk langere termijn hadden de honden geen schone huisvesting meer en 
waren de honden niet voorzien van voer, water en frisse lucht.

Op woensdag 16 juli 2019 werd na overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een verzoek tot contact 
op alle toegangsdeuren geplakt met het verzoek om als verzorger of eigenaar het politienummer 0900-8844 te 
bellen.

Op donderdag 17 juli 2019 werd omstreeks 13.00 uur door de politie genoemde woning weer bezocht. Men 
constateerde meer hopen ontlasting en natte plekken in de woonkamer. Men zag geen water of voer in de bakken. 
Men constateerde dat de briefjes nog aanwezig waren op de voor- en achterdeur en dat er geen telefonisch contact 
was geweest met betrokkene of een verzorger. Men zag de beide honden in de woning.

dat weten anders gaan ze mogelijk honden weghalen, 
gereageerd.

Op donderdag 17 juli 2019 is door politie en rapporteur meerdere malen het bekende telefoonnummer van 
betrokkene gebeld. Stelselmatig werden alle contacten geblokkeerd.

Op dinsdag 16 juli 2019 werd rapporteur over bovenstaande ingelicht. Door rapporteur is meerdere malen het 
bekende nummer van betrokkene gebeld met een anoniem nummer en een zichtbaar nummer. Daarbij werd het 
gesprek stelselmatig direct geblokkeerd.
Door rapporteur is op 16 juli 2019 een sms bericht verzonden met de tekst: “Wie zorgt voor de honden. Politie moet
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Op woensdag 17 juli 2019 heb ik een sms verzonden naar het bekende telefoonnummer van betrokkene met de
tekst: “Uw honden zijn opgehaald en de nieuwe sleutel is bij de politie 33

De districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming,

5/5
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Kort na dit bericht kreeg ik een sms bericht retour met de tekst: “Oke, welke sleutel en Okay, kom ik morgenavond 
wel ophalen.” Er kon echter geen contact gelegd worden met betrokkene.

Op woensdag 17 juli 2019 werden de honden overgedragen aan een daartoe aangewezen opslaghouder.
Op woensdag 17 juli 2019 heb ik een proces-verbaal van meevoeren en opslaan in de woning achtergelaten en 
werd de woning door de politie afgesloten.

Waarvan door mij rapporteur op waarheid werd opgemaakt dit toezichtrapport dat ik sloot en ondertekende te Den 
Haag op 17 juli 2019
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