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Inleiding 
Op de eerste plaats onze complimenten voor de Beleidsnotitie Dierenwelzijnsbeleid Gooise Meren 2019-2023. Uit alles is te 
lezen dat hij met een hart voor dieren is opgemaakt en dat doet ons goed.  

Wij willen graag nog een paar vragen stellen naar aanleiding van een casus.  

 

Casus: 

Meneer B laat zijn hond achter bij mevrouw A. Mevrouw A sommeert hem de hond op te halen maar meneer B weigert dit. 
Meneer B kan niet meer voor de hond zorgen maar ook mevrouw A kan dit niet. Van de hond, een reu, is bekend dat hij slecht 
met andere reutjes samen kan. Er  is ook een keer sprake geweest van een incidentje met een ander reu. Verder is het een 
hele lieve gezonde hond. Mevrouw A neemt contact op met het plaatselijke asiel om op die manier een nieuwe baas voor de 
hond te vinden. Het asiel weigert de hond i.v.m. het ras en het eenmalige incident. Ten einde raad neemt ze contact op met 
de dierenambulance maar ook die kan haar niet helpen met opvang. Ze benadert nog een aantal herplaatsing initiatieven en 
particuliere stichtingen.  Alles zit vol en het lukt haar niet de hond onder te brengen. Mevrouw A zit met haar handen in haar 
en weet niet wat ze met de hond moet. 

 

In de beleidsnotitie staat: 

“Als gemeente zijn wij medeverantwoordelijk voor het welzijn van dieren binnen onze grenzen. Wij hebben als gemeente een 
zorgplicht voor deze dieren, zodra blijkt dat niet meer voor ze gezorgd wordt of als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. De 
regelgeving m.b.t. tot dieren is vastgelegd in de wet Dieren. De Wet Dieren is de kaderwet waarin specifieke wetten zijn 
ondergebracht.” 

 
Vraag 1 
Bovenstaand lees ik dat de gemeente een zorgplicht heeft zodra blijkt dat er niet meer voor de dieren gezorgd wordt of als de 
dieren niet voor zichzelf kunnen zorgen.  

Daaraan voldoet bovenstaande casus. Hoe gaat de gemeente Gooise Meren om situaties waarin mensen niet meer voor een 
huisdier kunnen zorgen maar bij alle opvang 0 op rekest krijgen? 

 
Antwoord 
De Dierenbescherming zal hierbij in eerste instantie advies geven aan mevrouw A. Het eigendomsrecht ligt bij meneer B, dus 
die zal afstand moeten doen. Er wordt een inspanningsverplichting van de eigenaar en verzorger verwacht.  
 
Wij werken samen met de Dierenbeschermingscentrum Amersfoort en zij weigeren geen dieren op basis van ras.  
 
Bij afstand kan er een wachtlijst zijn. Indien het welzijn ernstig in het gedrang is, wordt er een uitzondering op gemaakt. 
Vervolgens wordt de hond opgenomen en in de opvang wordt het gedrag beoordeeld. Op basis van de gegevens in de casus is 
dit een hond die herplaatst kan worden vanuit het asiel. 
 
Vraag 2 
Bij huisuitzettingen, detenties of vanwege gezondheidsrisico’s kunnen politie en GGD-huisdieren gedwongen op laten 
nemen. Deze gedwongen opvang valt onder de wettelijke taak van de gemeente. Hier geldt een maximale opvangtermijn van 
13 weken.  

Wie is verantwoordelijk voor de kosten voor die opvang de eerste 13 weken? 

 
Antwoord 
Wie verantwoordelijk is voor de kosten is per context verschillend. Dat is er bijvoorbeeld van afhankelijk of het gaat om 
pension of dat er uiteindelijk afstand wordt gedaan. De kosten kunnen voor rekening komen van de eigenaar, deurwaarder, 
politie, opvangcentrum of gemeente. 
 


