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DIERENMISHANDELING 
Artikel 36 Gwwd lid 1  
art. 2.1 lid 1 Wet dieren 
 

 Het is verboden zonder redelijk 
 doel of met overschrijding van 
 zodanig doel toelaatbaar is, bij een 
 dier pijn of letsel te veroorzaken 
 dan wel de gezondheid of het 
 welzijn van een dier te benadelen  
 

DIERVERWAARLOZING  
art. 37 Gwwd / art. 2.2 lid 8 Wet dieren 
 

Het is de houder van een  
dier verboden aan een dier  
de nodige zorg te onthouden.  
 
ZORGPLICHT 
art. 36 lid 3 Gwwd / art. 2.1 lid 6 Wet dieren 
 

Een ieder is verplicht                                                                  
hulpbehoevende dieren de nodige    
zorg te verlenen 
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TOEPASSING ART. 36/37 Gwwd 
 
-  Samenhang 

-  Uitleg terughoudend, beperkt en niet eenduidig  

-  Opzet / schuld: ondergrens  

-  Vervolging en strafmaat (max. 3 jaar cel, boete van € 19.500)   

-  Strafrecht én bestuursrecht  
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HEEFT WETGEVER GEDACHT AAN DE CRISIS? 
 
Nee…maar toch   

 
-  “Kwaadwillige verlating” (art. 1.2 sub a Besluit houders van dieren) 

-  Toepassing / uitbreiding bestuursrecht  

-  Nieuwe zorgplicht artikel 1.4 Wet dieren 

-  Zorgplicht artikel 36 lid 3 Gwwd 
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ZORGPLICHT ART. 36 lid 3 Gwwd 
 
-  Een ieder à  incl. overheid en professionals  
 
-  Verplicht (overtreding, max. 6 maanden cel  / boete € 7.800 ) 

 
-  Hulpbehoevende dieren  
 
-  Nodige zorg bieden  
 
-  Let wel: concrete situaties 
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ROL VAN DE DIERENARTS (1)  
 
-  Heeft specifieke zorgplicht  
     (art. 14 Wet uitoefening diergeneeskunde / art. 4.2 Wet dieren) 
      (nb. art. 15 = paraveterinair, dierverloskundige, kastreur)  

 
-  Schending is tuchtrechtelijk te sanctioneren  
     (art. 16 WUD / art. 4.2 Wet dieren) 

 
-   Zelfstandige norm 
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ROL VAN DE DIERENARTS (2)  
 
Toepassing in de praktijk 
 
-  Veterinair Tuchtcollege toetst streng 

-  Veterinaire beoordeling: adequate hulp?  

-  Dus niet: ‘wordt de rekening betaald?’ 
 
-  Kanttekening: aantrekkelijke route?  
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ROL VAN DE DIERENARTS (3)  
 
Onbetaalde rekening: 
 
-  Dierenarts kan keuzes maken in behandeling 

-  Dierenarts is tevens ondernemer 

-  Dierenarts behoudt privaatrechtelijke mogelijkheden 
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SAMENVATTEND: 
 
Relatie met crisis: vangnet 

1.  Strafbepalingen + sanctionering   

2.  Handhaving 

3.  Zorgplichten  

4.  ‘Opdracht’ aan particuliere sector, dierenartsen      
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RECHTSGEBIEDEN NAAST ELKAAR  
 
-  Dierenwelzijnswetgeving / veterinaire wetgeving  

-  Strafrecht / bestuursrecht  

-  Privaatrecht  

 
Verhoudingen zijn (in relatie tot dieren) vaak lastig..  
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BURGERLIJK WETBOEK (BW): 
 
1. Een dier is een ‘zaak’  
 
2. Een zaak kan ‘eigendom’ zijn  
 
3. ‘Eigendom’ is het meest verregaande recht dat je op een zaak kunt 
    hebben   
 
4. Binnen wettelijke grenzen (dierenwelzijnswetgeving)  
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HET DIER ALS EIGENDOM (1)  
 
Wie oefent eigendom uit? 

 
-  Eigenaar 

-  Bezitter (huisdierbezit) 

-  Houder  

-  Gwwd: ‘houder is eigenaar, houder of hoeder’ (art. 1)  
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HET DIER ALS EIGENDOM (2)   
 
- Eigenaar is verantwoordelijk  
 
- Eigenaar is aansprakelijk: schade door dier (art. 6:179 BW) 
 
- Oftewel: eigenaar is juridisch verbonden aan het eigen dier 
 
- “Aanwijzing” als men kosten wil verhalen  
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HET DIER ALS EIGENDOM (3) 
 
Positie van allerlei tussenpersonen 
 
-  Zaakwaarnemer 

-  Opdrachtgever 

-  Particulier, particuliere organisatie of professional?  
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HET DIER ALS EIGENDOM (4)  
 
Verlies van eigendom 
 
-  Verkoop  

-  Schenking 

-  Verlies (zwerfdieren) 
 
-  Eigendom opgeven (dumpen, het doen van afstand)  
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HET DIER ALS EIGENDOM (5)  
 
Toch is een dier iets anders dan bijv. een tafel of een potlood... 
 
Wetgever heeft bijzondere positie van het dier onderkend: 
 
-  Zorgplicht Wet dieren (art. 1.4) 
 
-  Burgerlijk Wetboek: diverse specifieke bepalingen  
 
-  Burgerlijk Wetboek: ‘dieren zijn geen zaken’(art. 3:2a BW) 
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HET DIER ALS EIGENDOM (6)  
 
Nadruk ligt op het dier als eigendom: 
-  Eigendom is nauwelijks onvrijwillig te doorbreken 
-  Eén-op-één relatie dier – eigenaar/bezitter  
-  Dier volgt de (financiële) ellende van eigenaar/bezitter  
-  Bijvoorbeeld faillissement of huisontruiming  

Gevolg 
-  Eigendom wordt  ‘opgegeven’ of ‘ontkend’ 
-  Tussencategorieën die juridisch gezien ‘niet kunnen’  
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HET DIER ALS EIGENDOM (7)  
 
-  Ten behoeve van eigendom verricht men rechtshandelingen (gericht op 

rechtsgevolg) 

-  Waaronder het aangaan van overeenkomsten (afspraak tussen 
meerdere partijen) 

-  Bijv. dierenwinkel, dierenarts  

-  Hieraan zijn kosten verbonden  
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NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN (1)   
 
Partijen bij een overeenkomst hebben verplichtingen (A ßà B) 

-    Dierenwinkel: leveren van deugdelijke produkten 
-  Dierenasiel: voorzien in gedegen opvang   
-  Dierenarts: het bieden van benodigde (medische) zorg 
Etc.  

-  Eigenaar / bezitter / houder (afnemer, koper): betalingsverplichting  
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NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN (2)  
 
-   Overeenkomstenrecht is betrekkelijk ‘hard’ t.o.v. dieren 
 
-    Deze zakelijkheid neemt toe in tijden van crisis 
 
-  ‘Balans’ dierenwelzijn en zakelijke belangen verschuift   

-  Eigen waarneming: meer conflicten  

-  Discussie over eigendom / doen van afstand  
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NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN (3) 
 
Het doen van afstand  
 
-  Casuïstisch  

-  Vrijwillig (feiten en omstandigheden)  

-  Afstandsverklaring  
 
-  Bevorderen? -Wie? Hoe? Wanneer?  
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NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN (4)  
 
Mogelijkheden van de aanbieder / verkoper  
 
-  Contractsvrijheid (diensten en producten weigeren) 
-  Formelere aanpak, zekerheden inbouwen  
-  Afdwingen van betaling:  

•  Incassomaatregelen 
•  Opschorting eigen verplichtingen (retentierecht)  
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NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN (5)  
 
Retentierecht (art. 3:290 – 3:295 BW) 

 
-  Pressiemiddel (‘achterhouden’ van het dier) 
-  Dat (juist) rondom dieren heftig kan uitwerken: 

•  slecht voor welzijn en gezondheid van het dier 
•  emoties bij bezitter  
•  emoties (waardeoordeel) bij degene die recht uitoefent  
•  kosten lopen verder op 
•  uitoefening recht kan onredelijk zijn / worden (jurisprudentie)  
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CONCLUSIES: 
ZIJN DIEREN HET KIND VAN DE REKENING?  
 
1.  Huisdierbezit is niet vrijblijvend: overheid bewaakt de (onder)grenzen 

2.  Eigen verantwoordelijkheid levert problemen op 

3.  Deze problemen verdiepen zich bij economische crisis 

4.  Juridische regels rondom ‘eigendom’ en ‘overeenkomsten’ passen niet 
altijd goed bij (het bezit van) dieren     
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AANBEVELINGEN 
 
-  Rol overheid vergroten?? 
-  Regels eigendom van dieren veranderen??   
 
1. Bestaande verantwoordelijkheden overheid invullen (gemeente) 

2. ‘Enpowerment’ huisdierbezitter 

3. Landelijk betrokken partijen: werk aan schaalgrootte, eenduidigheid  
    (kenbaarheid, helderheid) en samenhang (w.o. pps) 
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  Bedankt voor uw aandacht!  


