Dierenwelzijn
Overzicht maatregelen en sancties
In deze tabel leest u enkele overtredingen die kunnen voorkomen op het gebied van dierenwelzijn en de maatregelen en sancties die wij daarop kunnen
inzetten In de laatste kolom ziet u waar u de regels voor dierenwelzijn kunt vinden in de wetgeving en welke regels ons de bevoegdheid geven om de
genoemde maatregelen en sancties toe te passen.Voor de regels op het gebied van dierenwelzijn zijn dit de Wet dieren, het Besluit houders van dieren
en de Regeling houders van dieren.

Algemene regels voor zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en vissen ongeacht met welk doel ze worden gehouden
Overtreding

Sanctie

Wettelijke grondslag

Om welke overtreding

Welke sanctie hoort hierbij?

Waar staat het in de wet?

gaat het?
Er is een handeling verricht die de

Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Hiermee wordt een geldsom gezet op

Overtreding

gezondheid of het welzijn van een

het niet beëindigen van de overtreding binnen een gestelde termijn of het herhalen van de

Wet dieren, artikel 2.1

dier heeft aangetast. Handelingen

overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder dwangsom moet de

Besluit houders van dieren, artikel 1.3

die in elk geval verboden zijn:

overtreder één of meer geldsommen betalen.

- Een dier op slecht of niet
beweidbaar land weiden.
- Het dier te zware arbeid of

Sanctie
Er kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Hiermee kunnen wij optreden als

Wet dieren, artikel 8.5

de overtreding niet binnen een gestelde termijn wordt beëindigd of bij herhaling van de

arbeid waarvoor het dier niet

overtreding. Bij het niet (geheel) voldoen aan de last onder bestuursdwang kunnen wij op

geschikt is laten verrichten. Dit

kosten van de overtreder het herstel laten uitvoeren of het dier in bewaring nemen.

geldt ook voor het gebruiken
van een dier als vervoer of

Er kan spoedbestuursdwang worden toegepast in de situaties waarbij het noodzakelijk is

transportmiddel dat te zwaar

om direct in te grijpen. Hierbij gaan wij direct de situatie herstellen op kosten van de

beladen is voor het dier.

overtreder of nemen de het dier in bewaring. De overtreder krijgt geen termijn waarin hij

- Een hond (met uitzondering

zelf de overtreding kan beëindigen.

van vijf rassen voor
sledehondensport) als
trekkracht gebruiken.
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Overtreding

Sanctie

Wettelijke grondslag

Om welke overtreding gaat het?

Welke sanctie hoort hierbij?

Waar staat het in de wet?

Er is niet de benodigde verzorging

Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Hiermee wordt een geldsom gezet op

Overtreding

te gegeven aan een dier.

het niet beëindigen van de overtreding binnen een gestelde termijn of het herhalen van de

Wet dieren, artikel 2.2, lid 10

Handelingen die hieronder vallen

overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder dwangsom moet de

Besluit houders van dieren, artikel 1.7

zijn:

overtreder één of meer geldsommen betalen.

- geen toereikende voeding
- geen toereikend drinken in de
vorm van water
- geen toereikende verse lucht of
zuurstof

Sanctie
Er kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Hiermee kunnen wij optreden als

Wet dieren, artikel 8.5 en 8.7

de overtreding niet binnen een gestelde termijn wordt beëindigd of bij herhaling van de
overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder bestuursdwang kunnen
wij op kosten van de overtreder het herstel laten uitvoeren of het dier in bewaring nemen.

- geen toereikende hygiënische
omstandigheden
- geen passende verzorging aan
een ziek of gewond dier
- geen verzorging door een

Er kan spoedbestuursdwang worden toegepast in de situaties waarbij het noodzakelijk is
om direct in te grijpen. Hierbij gaan wij direct de situatie te herstellen op kosten van de
overtreder of nemen het dier in bewaring. De overtreder krijgt geen termijn waarin hij zelf
de overtreding kan beëindigen.

persoon met de nodige kennis
en vaardigheden
- het dier is onder de hoede
gesteld van een persoon die

Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd waarbij de overtreder een geldsom moet
betalen zonder dat daar vooraf een last voor wordt opgelegd.

niet tot de verzorging in staat is
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Overtreding

Sanctie

Wettelijke grondslag

Om welke overtreding gaat het?

Welke sanctie hoort hierbij?

Waar staat het in de wet?

Een dier is niet op de juiste wijze

Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Hiermee wordt een geldsom gezet op

Overtreding

gehuisvest. Hieronder wordt in elk

het niet beëindigen van de overtreding binnen een gestelde termijn of het herhalen van de

Wet dieren, artikel 2.2, lid 10

geval verstaan:

overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder dwangsom moet de

Besluit houders van dieren, artikel 1.6

- onvoldoende bewegingsvrijheid

overtreder één of meer geldsommen betalen.

en 1.8

aan het natuurlijk gedrag van

Er kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd waarmee wij kunnen optreden als

Sanctie

het dier

de overtreding niet wordt beëindigd binnen een gestelde termijn of bij herhaling van de

Wet dieren, artikel 8.5 en 8.7

- de huisvesting is niet aangepast

- geen bescherming tegen
slechte weersomstandigheden

overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder bestuursdwang kunnen
wij op kosten van de overtreder het herstel laten uitvoeren of het dier in bewaring nemen.

en roofdieren bij buiten
huisvesting
- aanwezigheid van scherpe en
uitstekende delen
- het dier kan ontsnappen

Er kan spoedbestuursdwang worden toegepast in de situaties waarbij het noodzakelijk is
om direct in te grijpen. Hierbij gaan wij direct de situatie herstellen op kosten van de
overtreder of nemen de dieren in bewaring. De overtreder krijgt geen termijn waarin hij
zelf de overtreding kan beëindigen.

- onvoldoende verlichting of
verduisteringsmogelijkheden
- geen toereikende
bodembedekking of gebruik van

Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd waarbij de overtreder een geldsom moet

materialen die schadelijk zijn

betalen zonder dat daar vooraf een last voor wordt opgelegd.

voor het dier
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Regels voor diersoorten die worden gehouden met een specifiek doel. Deze gelden naast de algemene regels zoals hierboven voor een
deel staat beschreven.
Overtreding

Sanctie

Wettelijke grondslag

Om welke overtreding gaat het?

Welke sanctie hoort hierbij?

Waar staat het in de wet?

Er is niet voldaan aan de regels

Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Hiermee wordt een geldsom wordt op

Overtreding

die specifiek gelden voor het

het niet beëindigen van de overtreding binnen een gestelde termijn of het herhalen van de

Wet dieren, artikel 2.2, lid 10, artikel

bedrijfsmatig houden van

overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder dwangsom moet de

2.6, lid 2, artikel 2.7, artikel 2.8, lid 4

gezelschapsdieren.

overtreder één of meer geldsommen betalen.

en artikel 2.16
Besluit houders van dieren, hoofdstuk

Er kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd waarmee wij kunnen optreden als

3, paragraaf 2

de overtreding niet wordt beëindigd binnen een gestelde termijn of bij herhaling van de
overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder bestuursdwang kunnen

Sanctie

wij op kosten van de overtreder het herstel laten uitvoeren of het dier in bewaring nemen.

Wet dieren, artikel 8.5 en 8.7

Er kan spoedbestuursdwang worden toegepast in de situaties waarbij het noodzakelijk is
om direct in te grijpen. Hierbij gaan wij direct de situatie herstellen op kosten van de
overtreder of nemen de dieren in bewaring. De overtreder krijgt geen termijn waarin hij
zelf de overtreding kan beëindigen.
Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd waarbij de overtreder een geldsom moet
betalen zonder dat daar vooraf een last voor wordt opgelegd.
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Overtreding

Sanctie

Wettelijke grondslag

Om welke overtreding gaat het?

Welke sanctie hoort hierbij?

Waar staat het in de wet?

Er is nagelaten een hond die

Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Hiermee wordt een geldsom gezet op

Overtreding

wordt gehouden op erven,

het niet beëindigen van de overtreding binnen een gestelde termijn of het herhalen van de

Wet dieren, artikel 2.2, lid 10

landerijen of andere terreinen op

overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder dwangsom moet de

Besluit houders van dieren, artikel 3.1,

de juiste wijze te huisvesten.

overtreder één of meer geldsommen betalen.

artikel 3.2 en artikel 3.3

Er kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd waarmee wij kunnen optreden als

Sanctie

een overtreding niet wordt beëindigd binnen een gestelde termijn of bij herhaling van de

Wet dieren, artikel 8.5 en 8.7

overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder bestuursdwang kunnen
wij op kosten van de overtreder het herstel laten uitvoeren of het dier in bewaring nemen.
Er kan spoedbestuursdwang worden toegepast in de situaties waarbij het noodzakelijk is
om direct in te grijpen. Hierbij gaan wij direct de situatie herstellen p kosten van de
overtreder of nemen de dieren in bewaring. De overtreder krijgt geen termijn waarin hij
zelf de overtreding kan beëindigen.
Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd waarbij de overtreder een geldsom moet
betalen zonder dat daar vooraf een last voor wordt opgelegd.
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Overtreding

Sanctie

Wettelijke grondslag

Om welke overtreding gaat het?

Welke sanctie hoort hierbij?

Waar staat het in de wet?

Er is niet voldaan aan de regels

Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Hiermee wordt een geldsom gezet op

Overtreding

die specifiek gelden voor het

het niet beëindigen van de overtreding binnen een gestelde termijn of het herhalen van de

Wet dieren, artikel 2.2 lid 10

houden van dieren voor

overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder dwangsom moet de

Besluit houders van dieren, hoofdstuk

landbouwdoeleinden, waaronder

overtreder één of meer geldsommen betalen.

2, paragraaf 2, 4, 5 en 6

Er kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd waarmee wij direct kunnen

Sanctie

optreden als de overtreding niet wordt beëindigd binnen een gestelde termijn of bij

Wet dieren, artikel 8.5 en 8.7

varkens, runderen en pluimvee.

herhaling van de overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder
bestuursdwang kunnen wij op kosten van de overtreder het herstel laten uitvoeren of het
dier in bewaring nemen.
Er kan spoedbestuursdwang worden toegepast in de situaties waarbij het noodzakelijk is
om direct in te grijpen. Hierbij gaan wij direct de situatie herstellen op kosten van de
overtreder of nemen de dieren in bewaring. De overtreder krijgt geen termijn waarin hij
zelf de overtreding kan beëindigen.
Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd waarbij de overtreder een geldsom moet
betalen zonder dat daar vooraf een last voor wordt opgelegd.
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Overtreding

Sanctie

Wettelijke grondslag

Om welke overtreding gaat het?

Welke sanctie hoort hierbij?

Waar staat het in de wet?

Er is niet voldaan aan de regels

De dierentuin kan helemaal of gedeeltelijk worden gesloten voor het publiek. Daarbij kan

Overtreding

en voorwaarden die gelden voor

de dierentuin verplicht worden specifieke voorzieningen aan te passen, te verwijderen of

Wet dieren, artikel 2.2 lid 10 en 2.16

de vergunning voor dierentuinen.

aan te brengen binnen een bepaalde termijn (maximaal twee jaar). Als de dierentuin hier

Besluit houders van dieren, artikel 1.6,

niet aan voldoet, kan de vergunning van de dierentuin worden ingetrokken of gewijzigd, of

1.7, 1.8 en hoofdstuk 4

kan de dierentuin alsnog helemaal of gedeeltelijk worden gesloten.
Sanctie
Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Hiermee wordt een geldsom gezet op

Wet dieren, artikel 8.5

het niet beëindigen van de overtreding binnen een gestelde termijn of het herhalen van de

Besluit houders van dieren, artikel 4.13

overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder dwangsom moet de
overtreder één of meer geldsommen betalen.
Er kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd waarmee wij kunnen optreden als
de overtreding niet wordt beëindigd binnen een gestelde termijn of bij herhaling van de
overtreding. Bij het niet of niet volledig voldoen aan de last onder bestuursdwang kunnen
wij op kosten van de overtreder het herstel laten uitvoeren of het dier in bewaring nemen.
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