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Onze referentie
G2022005064

Datum 30 mei 2022
Betreft Opleggen last onder dwangsom

Op 4 mei 2022 hebben twee districtsinspecteurs 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.

Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland
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Nederland
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Bijlagen
2

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

en eekhoorns is aangetast. Bij deze brief vindt u verschillende 
schetsen waarop de hokken genummerd zijn. In deze brief wordt er naar de 
hokken gerefereerd aan de hand van deze nummering. De volgende overtredingen 
zijn geconstateerd:
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Ondernemend Nederland

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.

• Eekhoornverblijven 1 en 2 hebben geen klimattributen in het verblijf. Hierdoor 
kunnen uw eekhoorns niet voldoen aan de fysiologische en ethologische 
behoefte. U heeft de behuizing en inrichting van de verblijven niet zo gemaakt 
en onderhouden, dat de hier gehuisveste dieren op de juiste wijze gehouden 
kunnen worden. Dit is een overtreding van art. 2.2 lid 8 Wet dieren en art. 1.6 
lid 2 Besluit houders van dieren. U moet ervoor zorgen dat u uw dieren op de 
juiste wijze huisvest.

• De hokken 1 t/m 9, 11 t/m 14 en 15 t/m 22 beschikken over een gaas- 
roostervloer.. Dit is geen geschikte bodem. U heeft de behuizing en inrichting 
van de verblijven niet zo gemaakt en onderhouden, dat de hier gehuisveste 
dieren op de juiste wijze gehouden kunnen worden. Dit is een overtreding van 
art. 2.2 lid 8 Wet dieren en art. 1.6 lid 2 en art. 1.8 lid 2 en 3 Besluit houders 
van dieren. U moet ervoor zorgen dat u uw dieren op de juiste wijze huisvest.
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5. Zorg dat de verblijven van uw eekhoorns geschikt zijn voor de diersoort die u 
hierin houdt. Zo zorgt u ervoor dat uw dieren op de juiste wijze gehouden 
kunnen worden en zij aan hun soortspecifieke behoefte kunnen voldoen.

U dient de overtreding van art. 2.2 lid 8 Wet dieren en art. 1.6 lid 2, art. 1.7 sub d 
en f en art. 1.8 lid 2 Besluit houders van dieren te beëindigen en beëindigd te 
houden. Dit dient u te doen binnen de gestelde termijn. Voldoet u niet, niet 
volledig, of niet tijdig aan deze lastgeving dan verbeurt u eenmalig een dwangsom 
van € 250 per niet uitgevoerde maatregel.

Welke maatregelen moet u nemen
U neemt maatregel 1 per direct, de maatregelen 2 tot en met 4 voor 6 juni en de 
maatregelen 6 en 7 voor 14 juni 2022 en houdt deze maatregelen in stand:

Ik heb u vooraf niet de gelegenheid gegeven (via een voorgenomen besluit) een 
zienswijze in te dienen, omdat de situatie vraagt om een korte termijn voor 
herstel.

Beslissing
Ik leg u een last onder dwangsom op. Dit mag ik doen op grond van art. 8.5 van 
de Wet dieren in samenhang met art. 5:32 lid 1 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Het doel van deze last onder dwangsom is ervoor te zorgen dat u 
de overtredingen opheft en te voorkomen dat u nieuwe overtredingen begaat. 
Door de last op te volgen zorgt u ervoor dat u het welzijn van uw dieren niet 
langer benadeelt. De last onder dwangsom is van toepassing op uw 

en eekhoorns.
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Met vriendelijke groet,
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Bijlagen:
- Kopie toezichtrapport LID/B/D-2022-1399/04-05-2022 12:00/__
- Overzicht relevante wet- en regelgeving: waar staat het in de wet?

Datum
30 mei 2022

Onze referentie
G2022005064

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

mr. Kavita Hira-Tetar
Teammanager Handhaving Dier, Natuur en Handhavingsregie 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vervolg
Inspecteurs van de LID en/of agenten van de (dieren)politie, zullen na afloop van 
de termijnen die ik u heb gegeven controleren of u bovengenoemde maatregelen 
heeft genomen.
Als tijdens deze controle blijkt dat u de maatregelen niet, niet volledig of niet 
tijdig heeft genomen, voldoet u niet aan de last die ik u heb opgelegd en moet u 
de dwangsom betalen. Vervolgens kan ik aan u een last onder bestuursdwang 
opleggen.

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.

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

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.
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Artikel 5:32b
1.

2.

3.
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Artikel 5:33
Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van 
rechtswege is verbeurd.

Artikel 5:32a
1. De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen.
2. Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een 

overtreding of het voorkomen van verdere overtreding, wordt een termijn 
gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een 
dwangsom wordt verbeurd.

Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, 
hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan 
wel per overtreding van de last.
Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom 
meer wordt verbeurd.
De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden 
belang en tot de beoogde werking van de dwangsom.

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?

Artikel 5:31d
Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig 
wordt uitgevoerd.

Artikel 5:32
1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te 

leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom 
opleggen.

2. Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het belang dat het 
betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen verzet.

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

bestuursorgaan zaken meevoeren en opslaan.



3.

voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Artikel 2.2. Houden van dieren
8.

1.

2.

3.

4.
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Besluit houders van dieren
Artikel 1.6 Houden van dieren

Wet dieren
Artikel 1.3. Intrinsieke waarde

Datum
30 mei 2022

Onze referentie 
G2022005064

1.
2.

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

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.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

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:

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.

a.
b.
c.
d. 
e.



a.

b.

e.

f.

g.

Artikel 1.8 Behuizing
1.

2.

3.

4.
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Artikel 1.7 Verzorgen van dieren
Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier:
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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.

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

c.
d.



Toezichtrapport bestemd voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2e Rapporteur

Vermoedelijke overtreding van

Aangetroffen diersoort(en)
Eekhoorn Aantal: 7

Soort & aantal: n.v.t.

Opgemaakt door 
1e Rapporteur

Datum vaststellen overtreding 
Tijdstip vaststellen overtreding 
Plaats vaststellen overtreding

Nee
Nee

LID/B nummer 
MEREL dossier 
Besluitnummer

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van INV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

Meegevoerd
Vrijwillige afstand

4 mei 2022 
12:00

LID/B/D-2022-1399/04-05-2022 12:00/
D-2022-1399

Betrokkene 1 
Naam

. Voornaam 
Woonadres 
Postcode en woonplaats 
Woongemeente 
Land 
Personalia conform

Regulusweg 11 / Postbus 84051, 2508 AB Den Haag / T 088 811 3099
www.inspectiedienst.nl

• Artikel 2.1, lid 1 van de Wet dieren.
Zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van 
zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel veroorzaken dan wel 
de gezondheid of het welzijn van het dier benadelen.

• Artikel 2.2, lid 8 van de Wet dieren.
Als houder(s) van een dier aan dit dier de nodige zorg onthouden.

• Artikel 1.6, lid 1 van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 
2.2. lid 10 van de Wet dieren.
De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt 
dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht

• Artikel 1.6, lid 2 van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 
2.2. lid 10 van de Wet dieren.
Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en 
ethologische behoeften

• Artikel 1.7, sub d van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 
2.2. lid 10 van de Wet dieren.
Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier een 
toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische 
omstandigheden.

• Artikel 1.7, sub f van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 
2.2. lid 10 van de Wet dieren.
Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft 
tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen.

• Artikel 1.8, lid 3 van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 
2.2. lid 10 van de Wet dieren.
In de ruimte waarin een dier wordt gehouden, worden geen materialen 
en, in voorkomend geval, bodembedekking gebruikt die ongeschikt of 
schadelijk zijn voor het dier.

Bovengenoemde artikelen zijn bestuursrechtelijk handhaafbaar op grond van 
artikel 8.5 van de Wet dieren.

districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming

districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming
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Aantal bijlagen

Soorten bijlagen

Toezichtrapport Wet dieren

Hierbij relateren wij, beiden districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiediensten

daarop berustende bepalingen en voor wat betreft tevens buitengewoon opsporingsambtenaar, als

2017 (kenmerk 96) bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu,
welzijn en infrastructuur, zoals benoemd in de Regeling domeinlijsten buitengewoon Opsporingsambtenaar

). beiden met standplaats Den Haag, gelet op eigen waarnemingen en bevindingen,

hebben wij.

heb in het registratiesysteem van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Ik, rapporteur heb in het registratiesysteem van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
geen historie gevonden over bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhaving op dieren van betrokkene

Ter plaatse hebben wij, rapporteurs een onderzoek ingesteld naar de verzorgingstoestand ente
huisvesting van de aanwezige dieren.

had aangebeld bij de woning zag ik dat de deur werd geopend door een naar later

hierna te noemen betrokkene of o.a en eekhoornsvroeg aan betrokkene

inderdaad en eekhoorns had. Betrokkene gaf aan
met ons mee te lopen naar achteren om de aanwezige dieren te bekijken.

Links en achter van boerderij:

Wij, rapporteurs, hebben ons zelf voorgesteld en gelegitimeerd als toezichthoudend ambtenaar van de 
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de reden van onze komst medegedeeld. Ik, rapporteur

bedoeld in artikel 142 lid 1 onder b van het Wetboek van Strafvordering, aktenummer van beëdiging , op grond 
van het besluit Buitenaewoon opsporingsambtenaar Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

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

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

7
1
1 
4
1

Historie:
Ik, rapporteur

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

geen historie gevonden over bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhaving op dieren op het 
adres

Aanleiding:
Naar aanleiding van een melding vanuit Landelijk Meldpunt 144, waarin zorgen worden geuit over de
huisvesting en de verzorging van de aanwezige dieren op het adres 
rapporteurs op 4 mei 2022 een onderzoek ingesteld.

X BRP
X Fotomap
X Situatieschets
X Bijsluiter Kip, LICG

had en of wij deze mochten zien.
Wij, rapporteurs, hoorden betrokkene zeggen dat

Bevindingen:
Op 4 mei 2022, omstreeks 12:00 uur waren wij, rapporteurs ter plaatse bij het woonadres

(kenmerk
het navolgende:

Nadat ik, 
bleek betrokkene

Regulusweg 11 / Postbus 84051, 2508 AB Den Haag / T 088 811 3099
www.inspectledienst.nl
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De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Regulusweg 11 / Postbus 84051, 2508 AB Den Haag / T 088 811 3099
www.inspectiedienst.nl
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De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Regulusweg 11 / Postbus 84051, 2508 AB Den Haag / T 088 811 3099
www.inspectiedienst.nl
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daarin en 2 verblijven met eekhoorns.

leeg.

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

Deel, achterhuis boerderij:
Vervolgens zijn wij naar de deel in het achterhuis van de boerderij gelopen. Daar telden wij 8 hokken met

Eekhoornverblijf 1:
In het 1e eekhoornverblijf aan de linkerzijde van het gangpad, gezien vanuit de achterzijde van de boerderij 
zagen wij, rapporteurs, 2 Pater David eekhoorns. Dit verblijf had een afmeting van ca. 80cmB X 220cm L X 
200cm H met een vloeroppervlak van ca. 1.76m2. Wij, rapporteurs zagen dat in dit verblijf geen 
klimmogelijkheden voor de eekhoorns aanwezig waren. De eekhoorns gebruikten het gaas van de wanden 
van dit verblijf om te klimmen. Wij zagen dat in aan de voorzijde aan het gaas een drinkfles met water 
hing. (Zie fotomap bijlage foto's 33 en 34 ) 
Eekhoornverblijf 2:
Schuin tegenover hok 18, Het laatste verblijf aan de linkerzijde van het gangpad, gezien vanuit de achterzijde 
van de boerderij zagen wij, rapporteurs, een eekhoornverblijf met daarin 2 grondeekhoorns. Dit verblijf had een 
afmeting van ca. 160cmB X 220cm L X 200cm H met een vloeroppervlak van ca. 3.52m2. Wij, rapporteurs 
zagen dat in dit verblijf geen klimmogelijkheden voor de eekhoorns aanwezig waren. De eekhoorns gebruikten 
het gaas van de wanden van dit verblijf om te klimmen. Wij zagen dat in aan de voorzijde aan het gaas een 
drinkfles met water hing. (Zie fotomap bijlage foto's 33 en 35)
Tussen beide hierboven genoemde eekhoornverblijven was nog een eekhoornverblijf gesitueerd, deze was
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De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.
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Wij, rapporteurs, zijn vervolgens naar het woonhuis van de boerderij gelopen alwaar betrokkene ons vrijwillig

achterhuis, gehuisvest was. Betrokkene vertelde dat dit al jaren op deze manier deed en daar nog nooit op
aangesproken was. Betrokkene vertelde ons dat een aantal jaren geleden een herseninfarct heeft gehad en
dat daardoor fysiek minder in staat was om hokken schoon te maken en/of te houden.

Ik, rapporteur heb betrokkene hierop aangegeven dat ik gezien de aangetroffen feiten en
omstandigheden een bestuursrechtelijke rapportage op zal stellen waarvan een afschrift met
herstelmaatregelen naar hem verzonden zal worden. Ik, heb betrokkene vervolgens de gehele
procedure volledig uitgelegd en aangegeven dat ik terug zou komen om hetgeen te controleren en zo nodig te
handhaven. Op mijn vraag of betrokkene mij begreep hoorde ik betrokkene zeggen dat mij begreep.

situatieschetsen gemaakt. Deze

Overtredingen:

binnenliet. Aan tafel in de keuken hebben wij onze bevindingen aan betrokkene en 
Betrokkene gaf desgevraagd aan het geen ernstig probleem te vinden hoe

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

De LID is een zelfstandig opererende stichting.
die in opdracht van het ministerie van INV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

Situatieschetsen:
Van de hiervoor omschreven situatie werden door mij, rapporteur 
situatieschetsen (4 stuks) zijn als bijlage bij dit rapport gevoegd.

Eekhoorns:
In de twee eekhoornverblijven op de deel in het achterhuis van de boerderij hadden de eekhoorns weliswaar 
de beschikking over een nachthokje. Klimmaterialen als takken en/of boomstronken of touwen ontbraken. 
Eekhoorns hebben de natuurlijke behoefte om te kunnen klimmen. In het eekhoornverblijf voor de tuin was dit 
klimmateriaal wel aanwezig echter door de hoogte van het verblijf, ca 100cm, is dit te laag te noemen. Bij 
gehouden eekhoorns wordt een minimale hoogte van het verblijf van ca. 200cm geadviseerd.

Fotografische opnamen:
Van de hiervoor omschreven situatie werden door mij rapporteur digitale fotografische opnamen 
gemaakt. Deze opnamen zijn conform de originele opnamen afgedrukt in een fotobijlage. Deze fotobijlage is 
als bijlage bij dit rapport gevoegd.

medegedeeld, 
met name in het
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De districtsinspecteur(s) van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming,

het eekhoornverblijf 
buiten verhogen.

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Oe UD is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydicren.

Waarvan door ons, rapporteurs, naar waarheid werd opgemaakt dit toezichtrapport dat wij sloten en 
ondertekenden te Den Haag op dinsdag 17 mei 2022.

• Artikel 2.1, lid 1 van de Wet dieren.
Zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij 
een dier pijn of letsel veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier benadelen.

• Artikel 2.2, lid 8 van de Wet dieren.
Als houder(s) van een dier aan dit dier de nodige zorg onthouden.

• Artikel 1.6, lid 1 van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 2.2. lid 10 van de Wet dieren. 
De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig 
lijden of letsel wordt toegebracht

. Artikel 1.6, lid 2 van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 2.2. lid 10 van de Wet dieren. 
Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften

• Artikel 1.7, sub d van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 2.2. lid 10 van de Wet dieren. 
Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier een toereikende behuizing heeft onder 
voldoende hygiënische omstandigheden.

• Artikel 1.7, sub f van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 2.2. lid 10 van de Wet dieren. 
Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft tot een toereikende 
hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een andere wijze aan zijn behoefte aan water kan 
voldoen.

• Artikel 1.8, lid 3 van het Besluit houders van dieren gebaseerd op artikel 2.2. lid 10 van de Wet dieren. 
In de ruimte waarin een dier wordt gehouden, worden geen materialen en, in voorkomend geval, 
bodembedekking gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor het dier.
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De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.
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Behorende bij toezichtrapport: LID/B/D-2022-1399/04-05-2022 12:00/

Aantal foto's: 50

Datum: 4-5-2022

Rapporteur:

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

De LID is een zelfstandig opererende stichting.
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.
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Behorende bij toezichtrapport: LID/B/D-2022-1399/04-05-2022 12:00/ BLJS

Links naast boerderij en schuur achterop erf.

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.
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Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydicren.
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Stal gedeelte, Achterhuis boerderij

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.
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die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
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De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die In opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.
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De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.
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Versie: februari 2022 © LICG

LICG

Kijk voor de meest recente informatie op www.licg.nl

Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren biedt onafhankelijke en 
betrouwbare informatie over het houden van huisdieren.
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1L

1

80 cm

Achterhuis boerderij

1

1.

Situatieschets 1, links en achter boerderij.

Legenda:
Nr. Foto : corresponderend met foto's 

in fotomap.
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50

47

Achterhuis boerderij

A
46

A5

48

4149

40

Situatieschets 2, rechts naast boerderij.

3
eekhoorns

• Nr. Foto : corresponderend 
met foto's in fotomap.
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woonhuis

4 160 cm hoog

Deel

100 cm hoog

27

Situatieschets 3. Stalgedeelte in het 
achterhuis van boerderij.Legenda:

------> Nr: Foto 
corresponderend met 
foto's in fotomap
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woonhuis

2 Grond eekhoorns 160 cm

35

33
32

220 cm

I
80 cm

4— 34

4
T

39
100 cm

3
38

*-37
120 cm

4 36

3

50 cm hoog80 cm

2 kippen28,29 110 cm

Situatieschets 4 . deel, achterhuis

2 Pater Davids 
eekhoorn

Stal 
gedeelte 
Achterhuis

Gaasvloer
Vies drinkwater
Geen zitstokken

Legenda:
—> Nr. Foto : corresponderend 

met foto's in fotomap.
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Toezichtrapport hercontrole bestemd voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2022005064

2e Rapporteur : de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Naam betrokkene(n)

Eekhoorn Aantal: 9

Aantal + soort:

Datum dagtekening rapport maandag 20 juni

Toezichtrapport hercontrole Wet dieren

Hierbij relateren wij, en beiden districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, in

Inspectiedienst Dierenbescherming 2017 (kenmerk 96) bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd

toezichtrapport met nummer LID/B/D-2022-1399/04-05-2022 12:00 hebben wij, vergezeld door collega en twee
, op maandag 20 juni 2022 rond 11:24 uur een hercontrole

Aangetroffen diersoort 1
Aangetroffen diersoort 2

Datum hercontrole
Tijdstip hercontrole

nee
nee

Besluitnummer : 
Opgemaakt door 

1e Rapporteur :

X
X

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

in domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, zoals benoemd in de Regeling domeinlijsten buitengewoon Opsporingsambtenaar 
(kenmerk ), beiden met standplaats Den Haag, gelet op eigen waarnemingen en bevindingen, het navolgende:

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

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 voor wat betreft
__ _ tevens buitengewoon opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 142 lid 1 onder b van het Wetboek van Strafvordering, 
aktenummer van beëdiging , op grond van het besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landelijke

politieagenten van de eenheid Noord Nederland, team 
uitgevoerd:

De volgende maatregelen moesten genomen worden voor datum : 
maatregel 1 per direct, de maatregelen 2 tot en met 4 voor 6 juni 2022 en de

Bevindingen:
Naar aanleiding van de maatregel(en) zoals opgelegd in besluit 2022005064, naar aanleiding van een door ons opgemaakt

20 juni 2022 
11:24

LI D/B/D-2022-1399/20-06-2022 /11:24
D-2022-1399
LI D/B/D-2022-1399/04-05-2022 12:00

Aanleiding:
Hercontrole heeft plaatsgevonden vanwege geconstateerde overtredingen van de Wet Dieren beschreven in toezichtrapport 
LI D/B/D-2022-1399/04-05-2022 12:00,

5
Fotomap
4 situatieschetsen.

Meegevoerd
Vrijwillige afstand

LID/B nummer 
MEREL dossier 

Hercontrole van toezichtrapport

Districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming

Aantal bijlagen bij rapport 
Soorten bijlagen
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adres Tijdens dit onderzoek hebben wij meerdere overtredingen geconstateerd waaruit bovengenoemde
maatregelen zijn voortgekomen.

Bevindingen 20-6-2022:
Nadat ik, had aangebeld bij de woning zag ik tevens dat de deur reeds was geopend. Nadat ik mijn aanwezigheid
kenbaar had gemaakt door de geopende deur zag ik dat de mij inmiddels bekende betrokkene naar de deur

deelde aan betrokkene • mee dat ikDierenbescherming en de reden van onze komst medegedeeld. Ik,

had gehuisvest. Deze hadden

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Op respectievelijk 15 en 16 juni 2022 heeft betrokkene naar de binneninspectie van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming 
alsmede naar de RVO gebeld. Betrokkene heeft in deze telefoongesprekken aangegeven dat rapporteurs niet meer welkom 
waren voor een hercontrole. Betrokkene gaf aan het niet eens zijn met de constateringen en de wijze van ons, rapporteurs, 
optreden. Wij, rapporteurs, mochten enkel nog een hercontrole uitvoeren in het bijzijn van de politie. Om escalatie te voorkomen 
hebben wij op voorhand twee poltieagenten van eenheid Noord-Nederland gevraagd mee te komen ten tijde van de hercontrole.

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

kwam.
Wij, rapporteurs, hebben ons zelf gelegitimeerd als toezichthoudend ambtenaar van de Landelijke Inspectiedienst

twee politieagenten had meegenomen zoals hij in het telefoongesprek had aangegeven. Betrokkene gaf aan ons, rapporteurs, 
niet te willen spreken en alleen het woord te willen voeren met de politieagenten. Betrokkene wenste ook geen antwoorden te 
willen geven op eventuele vragen die wij stelden. Vervolgens hebben wij in het bijzijn van betrokkene en beide politieagenten de 
hercontrole uitgevoerd.

Voor de ligboxenstal in een ruim stuk grasland zagen wij dat betrokkene nu enkele 
voldoende beschutting, voer en water tot hun beschikking.

Hok 3t/m 6 (leeg):
Wij zagen dat de hokken 3, 4, 5, 6, gezien vanaf de ingang aan de achterzijde en rechts van het gangpad leeg waren en 
derhalve niet meer in gebruik.

5. Zorg dat de verblijven van uw eekhoorns geschikt zijn voor de diersoort die u hierin houdt. Zo zorgt u ervoor dat uw dieren op 
de juiste wijze gehouden kunnen worden en zij aan hun soortspecifieke behoefte kunnen voldoen.

Historie:
Op 4 mei 2022, hebben wij, rapporteurs, een onderzoek ingesteld naar de verzorgingstoestand van de aanwezige dieren op het

Stal gedeelte achterhuis boerderij:
Vervolgens zijn wij naar het stal gedeelte in het achterhuis van de boerderij gelopen. Daar aangekomen kwamen ook collega 
Smit en betrokkene er weer bij. In dit stal gedeelte telden wij, rapporteurs, op 4 mei 2022 12 hokken met kippen aan.
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Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

Deel, achterhuis boerderij:
Vervolgens zijn wij naar de deel in het achterhuis van de boerderij gelopen.

Eekhoornverblijf 1, 2 en 3 ;
In het 1e eekhoornverblijf aan de linkerzijde van het gangpad, gezien vanuit de achterzijde van de boerderij zagen wij, 
rapporteurs, 3 Pater David eekhoorns. Dit verblijf had een afmeting van ca. 80cm B X 220cm L X 200cm H met een 
vloeroppervlak van ca. 1,76m2. Wij, rapporteurs zagen dat in dit verblijf klim- en schuil mogelijkheden waren gecreëerd. Wij 
zagen namelijk dat er meerdere takken verticaal en horizontaal waren geplaatst. Tevens zagen wij dat er meerdere dakpannen 
en kistjes in het verblijf waren geplaatst. Wij zagen dat in aan de voorzijde aan het gaas een drinkfles met water hing. (Zie 
fotomap bijlage foto's
Eekhoornverblijf 2:
Schuin tegenover hok 18, Het laatste verblijf aan de linkerzijde van het gangpad, gezien vanuit de achterzijde van de boerderij 
zagen wij, rapporteurs, een eekhoornverblijf met daarin 6 grondeekhoorns. Dit verblijf had een afmeting van ca. 160cm B X 
220cm L X 200cm H met een vloeroppervlak van ca. 3.52m2. Wij, rapporteurs zagen dat in dit verblijf klim- en schuil 
mogelijkheden waren gecreëerd. Wij zagen namelijk dat er meerdere takken verticaal en horizontaal waren geplaatst. Tevens 
zagen wij dat er meerdere dakpannen en kistjes in het verblijf waren geplaatst. Wij zagen dat in aan de voorzijde aan het gaas 
een drinkfles met water hing (Zie fotomap bijlage foto's )
Eekhoornverblijf 3:
Tussen beide hierboven genoemde eekhoornverblijven was nog een eekhoornverblijf gesitueerd, Welke tijdens de eerste 
inspectie leeg was. In dit verblijf waren nu 3 grondeekhoorns gehuisvest. Wij, rapporteurs zagen dat in dit verblijf klim- en schuil 
mogelijkheden waren gecreëerd. Wij zagen namelijk dat er meerdere takken verticaal en horizontaal waren geplaatst. Tevens 
zagen wij dat er meerdere dakpannen en kistjes in het verblijf waren geplaatst. Wij zagen dat in aan de voorzijde aan het gaas 
een drinkfles met water hing
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De districtsinspecteur van de

Stichting
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming

Fotografische opnamen:
Van de hiervoor omschreven situatie werden door mij rapporteur digitale fotografische opnamen gemaakt. Deze opnamen zijn 
conform de originele opnamen afgedrukt in een fotobijlage. Deze fotobijlage is als bijlage bij dit rapport gevoegd.

De LID is een zelfstandig opererende stichting, 
die in opdracht van het ministerie van LNV handhaaft 
en toezicht houdt op het welzijn van huis- en hobbydieren.

Waarvan door mij, rapporteur, naar waarheid werd opgemaakt dit toezichtrapport dat ik sloot en ondertekende te Den Haag 
op donderdag 23 juni 2022.

De districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, 
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
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