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In de politiek en de media wordt al jaren aandacht ge-
vraagd voor het welzijn van dieren, waarbij vooral de 
intensieve veehouderij mikpunt is van kritiek. Op 1 
januari 2013 trad de Wet dieren - gedeeltelijk - in 
werking. Deze wet beoogt voor landbouwhuisdieren, 
gezelschapsdieren en overige gehouden dieren een 
samenhangend stelsel van regels te bieden. 

Tot de (gefaseerde) inwerkingtreding van de Wet dieren 
golden diverse wetten inzake het handelen van mensen 
jegens dieren. Daarvan heeft de gedeeltelijk vervallen Ge-
zondheids- en welzijnswet voor dieren nog steeds bete-
kenis. Per 1 februari 2015 is art. 2.2 lid 1 tot en met 4 van 
de Wet dieren in werking getreden om invoering van de 
huisdierenlijst mogelijk te maken. Per 1 juli 2014 trad een 
belangrijk deel van de welzijnsregelgeving voor dieren 
als onderdeel van de Wet dieren in werking. Het Besluit 
houders van dieren speelt daarin een prominente rol. 
Vanwege de verscherpte aandacht voor de intensieve 
veehouderij is handhaving van deze regelgeving een 
speerpunt. Dat geldt zeker voor de varkenshouderij. 

Kern van de regeling 

Uitgangspunt in de Wet dieren is dat de houder van een 
dier verantwoordelijk is voor het welzijn en de gezond-
heid daarvan. Art. 2.1 lid 1 Wet dieren verbiedt om bij een 
dier zonder redelijk doel pijn of letsel te veroorzaken dan 
wel de gezondheid of het welzijn te benadelen (het ver-
bod op dierenmishandeling was eerder opgenomen in 
art. 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). 
Art. 2.2 lid 8 (eerder art. 37 Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren) bepaalt dat het houders van dieren verboden 
is deze de nodige verzorging te onthouden. Het tiende lid 
van dit artikel biedt de grondslag voor uitwerkingsregel-
geving voor - onder andere - ruimtes, waarin dieren wor-
den gehouden, de manier waarop dieren worden gehou-
den en de verzorging van dieren. 
Het Besluit houders van dieren (verder: 'het Besluit') stelt 
in hoofdstuk 2, paragraaf 2 algemene regels voor huisves-
ting en verzorging en geeft vervolgens ook specifieke re-
gels (hoofdstuk 2, paragraaf 4 en volgende) voor een aan-
tal diersoorten (varkens, runderen, pluimvee, konijnen, 
nertsen en overige dieren). Het Besluit houders van die-
ren vervangt op dit punt het Varkensbesluit, het kalve-
renbesluit, het Vleeskuikenbesluit 2010 en het Besluit 
welzijn productiedieren. Naast regels over het bedrijfs-
matig houden van productiedieren, bevat het Besluit ook 
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regels voor het hobbymatig houden van gezelschapsdie-
ren. Handhaving vindt plaats via een duaal regime: langs 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke weg. Maar ook een 
korting op inkomenssteun (de zogeheten randvoorwaar-
denkorting) is een mogelijk gevolg. 

Regels voor alle dieren 

Voor alle gehouden dieren dienen de huisvesting en ver-
zorging aan basisvoorwaarden te voldoen. Daartoe zijn 
algemene normen geformuleerd in de artt. 1.5 tot en met 
1.8 van het Besluit houders van dieren. Dieren moeten 
voldoende bewegingsvrijheid hebben, adequaat worden 
verzorgd en voldoende en geschikt voer en drinkwater tot 
hun beschikking hebben. Als zij in een ruimte worden ge-
houden, dient deze bescherming te bieden tegen slechte 
weersomstandigheden, geen gevaar voor het dier te ver-
oorzaken en goed geventileerd en verlicht te zijn. In artt. 
1.19 en 1.20 van het Besluit zijn regels opgenomen voor 
het scheiden van dieren (spenen). Voor het spenen van 
biggen geldt een minimale leeftijd van 28 dagen. 

Welzijnseisen voor varkens 

Voor het houden van varkens zijn als aanvulling op de al-
gemene regels in art. 2.11 e.v. van het Besluit specifieke 
eisen gesteld. Die eisen hebben betrekking op groepshuis-
vesting (artt. 2.13 tot en met 2.15), het beschikbare vloer-
oppervlak (art. 2.17), de vloer (artt. 2.18 tot en met 2.22), 
lichtintensiteit en geluidsniveau (art. 2.23), de beschik-
baarheid van voer en water (artt. 2.25 en 2.26) en afiei-
dingsmateriaal (art. 2.22). Het Besluit regelt zeer nauw-
keurig wat de beschikbare vloeroppervlakte per dier is, 
dat een vloer (behoudens uitzonderingen) niet geheel uit 
roostervloer mag bestaan, welk deel van de vloer dicht 
dient te zijn en wat de spleet- en balkbreedte van rooster-
vloeren is. Voor gebruiksvarkens, gespeende varkens, be-
ren, geiten of zeugen kunnen de eisen verschillen en 
soms speelt ook het gemiddelde gewicht van het dier nog 
een rol. De houderijeisen zijn in het Besluit dus tot in de-
tail uitgewerkt en opgeschreven. 

Handhaving 

De Wet dieren biedt een stevig handhavingsinstrumenta-
rium in hoofdstuk 8. Op grond van art. 8.1 is de Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als toezicht-
houder aangewezen. De NVWA heeft de op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht gebruikelijke toezichtsbe-
voegdheden, maar art. 8.2 Wet dieren geeft de aanvullen-
de bevoegdheid om woningen te betreden zonder toe-
stemming van de bewoner. 
Handhaving vindt op grond van de wet plaats via het 
strafrecht én via het bestuursrecht. Overtredingen van de 
welzijnsregelgeving zijn in art. 8.11 van de wet strafbaar 
gesteld als overtreding (gedragingen in strijd met art. 2.2 
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lid 8 Wet dieren - onthouden van verzorging - zijn mis-
drijven). Naast het strafrechtelijk instrumentarium be-
staan er twee bestuursrechtelijke mogelijkheden tot in-
grijpen. Nieuw is de bestuurlijke boete (opgenomen in de 
artt. 8.6 tot en met 8.10 Wet dieren). Dat is een maatregel 
met een punitief karakter. Omdat de overtredingen die 
via de bestuurlijke boete kunnen worden gehandhaafd 
ook strafbaar zijn gesteld, bevat art. 8.10 Wet dieren een 
samenloopbepaling. De ernst van de overtreding bepaalt 
welk spoor wordt gevolgd. Vanzelfsprekend kan geen 
strafrechtelijke vervolging plaatsvinden als een bestuur-
lijke boete is opgelegd. Tweemaal straffen voor hetzelfde 
feit is immers niet mogelijk. Die vraag speelt overigens 
ook bij toepassing van de randvoorwaardenkorting op in-
komenssteun. Het College van Beroep voor het bedrijfsle-
ven heeft echter uitgemaakt dat een dergelijke sanctie 
niet van strafrechtelijke aard is (uitspraak van het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven van 5 maart 2014: 
ECLI:NL:CBB:2014:87). Hierover heeft de rechtbank 
Oost-Brabant in een eerdere strafzaak overigens anders 
geoordeeld (Uitspraak rechtbank Oost-Brabant van 19 de-
cember 2013: ECLI:NL:RBOBR:2013:7409. Zie ook het 
preadvies van prof. mr. D.W. Bruil voor de Vereniging van 
Agrarisch Recht 2014: 'Inter easdem partes de eadem re 
ne bis  sit  actio', Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr. 3 maart 
2014 p. 80 e.v.). Over dit onderwerp is ondertussen ook 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
om een oordeel gevraagd. 
De hoogte van de bestuurlijke boete vindt regeling in het 
Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (in wer-
king getreden op 1 januari 2013) en de Regeling handha-
ving en overige zaken Wet dieren. Naast de punitieve 
sancties geeft de wet (in art. 8.5) de bevoegdheid om her-
stelmaatregelen te treffen via oplegging van een last on-
der bestuursdwang of een last onder dwangsom. In de 
praktijk wordt de herstelsanctie in diverse gradaties inge-
zet. Voorbeelden daarvan zijn het euthanaseren van zie-
ke/gewonde dieren, het aanstellen van een beheerder, het 
in bewaring nemen van varkens en het verbod nieuwe 
varkens op het bedrijf aan te voeren. Minder ingrijpend 
zijn de lasten om de drinkwatervoorziening te herstellen, 
vloeren aan te passen, afleidingsmateriaal aan te brengen, 
de stalverlichting op orde te brengen en uitstekende de-
len in stallen weg te nemen op straffe van verbeurte van 
een dwangsom. 

Betekenis voor de praktijk 

Tegen het opleggen van een bestuurlijke boete of het be-
sluit tot toepassing van bestuursdwang staat gedurende 6 
weken bezwaar open. In bezwaar kan ter discussie wor-
den gesteld of sprake is van een overtreding, maar ook de 
vraag ter beoordeling worden voorgelegd of de hoogte 
van de boete of de omvang en proportionaliteit van de 
opgelegde last correct zijn. Tegen de beslissing op be-
zwaar staat beroep op de rechtbank en hoger beroep op 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven open. On-
der de werking van de Gezondheids- en welzijnswet voor 
Dieren en het Varkensbesluit is veelvuldig tot in hoogste 
instantie geprocedeerd. Veelal ging de discussie over de 
uitleg van het Varkensbesluit en de vraag of een last on- 

der dwangsom kon worden opgelegd. Die rechtspraak 
blijft voor een belangrijk deel relevant. Het Varkensbe-
sluit is immers voor een groot gedeelte overgenomen in 
het Besluit houders van dieren. 
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