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Onderwerp

Beantwoording vragen
ex art 9 RvO inzake
dierenmishandeling in Breda

Telefoon / Behandeld door

Bijlagen

C. Simons

Beste heer De Neef,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.
Vraag 1.
Bent u bekend met het bericht over de dierenmishandeling van het hondje op het warme balkon?
Antwoord 1.
Ja, het college heeft kennisgenomen van het bericht.
Vraag 2.
Wat vindt u van het feit dat de eigenaar het hondje na de mishandeling gewoon weer mee naar
huis kon nemen?
Antwoord 2.
Zonder alle achtergronden van het verhaal te kennen is het niet mogelijk om hier een uitspraak
over te doen. Indien deze achtergronden erop zouden wijzen dat er een gerede kans op herhaling
bestaat is dit vanzelfsprekend een zeer kwalijke zaak.
Vraag 3.
Zijn de kosten van de hoogwerker verhaald op de eigenaar van het hondje?
Antwoord 3.
Nee, de brandweer heeft de kosten niet verhaald, dat is ook niet gebruikelijk is bij acties van de
brandweer.
Vraag 4.
Is het college het met de VVD Breda eens dat het verwerpelijk is dat dierenbeulen zeggenschap
blijven houden over huisdieren?
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Antwoord 4.
Het college is het er mee eens dat gehouden dieren, waaronder huisdieren, die voor hun
verzorging afhankelijk zijn van mensen, recht hebben op een respectvolle diervriendelijke
behandeling. Het is duidelijk dat zeggenschap van dierenbeulen over deze dieren hiermee in strijd
is.
Vraag 5.
Wat kan de gemeente doen om dieren uit handen te houden van mensen die geen
verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van huisdieren?
Antwoord 5.
De gemeente kan hier helaas relatief weinig aan doen. De gebods- en verbodsbepalingen
aangaande dierenwelzijn zijn exclusief geregeld in de wet Dieren. Gemeenten en andere lagere
overheden mogen geen lokale “koppen” op deze wetgeving zetten. Dierenwelzijn mag dan ook
geen afwegingskader zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening. Alleen bij overlast kan de
gemeente ingrijpen omdat overlast wel een afwegingskader is. Wel kan de gemeente met partijen
zoals woningcorporaties in overleg gaan zodat het houden van dieren in ongeschikte omgevingen
zoals grotere honden in een kleine flat of flat zonder lift kan worden tegengegaan. Als huiseigenaar
kan een woningcorporatie wel eisen stellen aan het houden van huisdieren in haar woningen.
Vraag 6.
Hoe snel kan Breda zich sterk maken voor een houdverbod? Wat zijn de ontwikkelingen op dit
front?
Antwoord 6.

De bevoegdheid hiervoor ligt bij de rechter, daarnaast kan de Officier van Justitie een tijdelijk
houdverbod opleggen. Een rechterlijk houder verbod kan momenteel alleen als bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Bij overtreding daarvan moet de dader weliswaar zijn
volledige straf ondergaan, maar vervalt het houdverbod. In de praktijk zou dit betekenen dat een
veroordeelde na het uitzitten van zijn straf opnieuw dieren kan gaan houden met alle gevolgen van
dien. Dit was reden voor een (eind 2018 gereed gekomen) nieuw wetsvoorstel omtrent een
zelfstandig door de rechter op te leggen houdverbod. Het houdverbod blijft na een overtreding
gewoon doorlopen en dieren kunnen gelijk in beslag worden genomen.
Momenteel ligt dit wetsvoorstel omtrent een houdverbod ter consultatie bij diverse partijen.
Krachtens dit voorstel kan door de rechter een houdverbod met een maximum van 10 jaar worden
opgelegd. Na het verwerken van de reacties moet het voorstel langs de Raad van State en de
Tweede en Eerste Kamer. Hierna zal de mogelijkheid tot een rechterlijk houdverbod van kracht zijn.
Vermoedelijk zal het houdverbod dan ook pas op zijn vroegst in 2020 kunnen worden opgelegd.
Vraag 7.
Indien het houdverbod nog in ontwikkeling is, is het college bereid hier versneld werk van te maken
om het welzijn van Bredase huisdieren te vergroten?
Antwoord 7.
Ook in de toekomstige situatie speelt dit zich buiten de gemeentelijke bevoegdheid af en is het aan
de rechter om hierover te beslissen.
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