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Betreft: Dierenpolitie 

Amstelveen, 16 mei 2012 

Geachte leden van de Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, 

De CDON, een coalitie van 23 dierenbeschermingsorganisaties met een gezamenlijke achterban van 

ruim een half miljoen leden en donateurs, vindt het zeer te betreuren dat de Tweede Kamer de 

Dierenpolitie wil afschaffen. Ze vreest dat de dieren het slachtoffer worden van een interne 

afrekening tussen de politieke partijen. De in 2011 opgerichte Dierenpolitie met het eigen 

meldnummer 144 is een succes gebleken, zo is het aantal meldingen van dierenleed bijna 

verdubbeld. Er kwam een goede samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst van de 

Dierenbescherming tot stand en er kon eindelijk eens op een effectieve manier tegen de 

verwaarlozing en mishandeling van dieren worden opgetreden zoals dat een beschaafd land 

betaamt.  

Dieren zijn wettelijk erkend als wezens met bewustzijn en gevoel, maar zij blijven in onze 

menselijke samenleving toch veruit de 'zwakken' die worden geëxploiteerd, verwaarloosd en 

mishandeld. Zij kunnen niet voor zichzelf opkomen, maar zijn geheel afhankelijk van de inzet van 

mensen, in het bijzonder van politiemensen die de wetten met betrekking tot dieren handhaven en 

bevoegd zijn om daadwerkelijk in te grijpen waar dat nodig is. Alleen al bij de gehouden dieren in 

Nederland gaat het om een permanent aantal van meer dan boven de honderd miljoen dieren. 

Wetgeving werkt alleen in combinatie met serieuze handhaving. Als de overheid spreekt over een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, betekent dat, dat ook de overheid haar rol moet nemen. NGO’s 

hebben niet de bevoegdheid naleving van dierenwelzijnsbeleid en –wetgeving te garanderen. 

Daarvoor is de inzet van een overheid, die wel bevoegdheden heeft in de vorm van de Dierenpolitie, 

hard nodig. 

Bovendien bestaat er samenhang tussen mishandeling van dieren en mensen. Dierenmishandeling 

kan een waarschuwingssignaal zijn voor gewelddadige gezinsrelaties en een voorspeller van geweld 

tegen mensen. Onderzoek wijst uit dat bij ernstige geweldsdelicten wreedheid tegen dieren vaak een 

eerste opstap is geweest. Ook om deze reden is effectieve opsporing en handhaving van 

dierenmishandeling van groot belang. 

Wij pleiten er derhalve met klem voor om de Dierenpolitie in haar huidige vorm en omvang verder 

te laten functioneren in nauwe samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst. 

Met vriendelijke groet, 

 

Dirk-Jan Verdonk, voorzitter CDON 


