B & W - NOTA
Onderwerp: Opvang van (zwerf)dieren
Samenvatting:
Het doel van deze nota is duidelijkheid geven over de opvang van zwerfdieren, wilde dieren, gevaarlijke dieren en
beschermde dieren en de positie van de gemeente hierin. De opvang van honden en katten is geregeld via het
asiel. Met deze nota worden uitvoeringsregels opgenomen voor de opvang van overige diersoorten.
Inleiding:
In de nota Dierenwelzijnsbeleid in Vlissingen van 2003 is geen definitie van zwerfdieren opgenomen en in de
beleidsregel staan geen uitvoerregels die ruimte bieden om andere opvangorganisaties dan het asiel voor
opvangkosten te compenseren.
Iguana en De Mikke hebben de gemeente gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan de opvang van
dieren die op straat zijn aangetroffen.
Beoogd resultaat:
Duidelijkheid geven over het proces en de rol van de gemeente bij de opvang van zwerfdieren, wilde dieren,
gevaarlijke dieren en beschermde dieren.
Argumenten:
1. Welke wetten zijn van toepassing op het welzijn van dieren?
Regelgeving en handhaving op het gebied van dierenwelzijn zijn in principe een zaak van het Rijk. De rol van de
gemeente op het gebied van dierenwelzijn ligt vooral in de voorwaardenscheppende sfeer. De gemeente moet er
voor zorgen dat burgers de weg kunnen vinden op het gebied van dierenwelzijn (voorlichting) en dat de
ondersteunende organisaties goed kunnen functioneren. Daarnaast heeft de gemeente een rol bij de opvang van
zwerfdieren in de eerste twee weken.
De belangrijkste wetten die zaken regelen met betrekking tot het welzijn van dieren zijn: Boek 5 artikel 8 van het
Burgerlijk Wetboek, de Gezondheids- en welzijnswet Dieren, de Flora en Faunawet en eventueel een Algemeen
Plaatselijke Verordening.
2. Wat zijn zwerfdieren?
Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de opvang van zwerfdieren is het van belang te weten wat
zwerfdieren zijn.
Onder zwerfdieren verstaan we dieren die een vermoedelijke eigenaar hebben of een eigenaar gehad hebben.
Zwerfdieren zijn verdwaald, aan de eigenaar ontsnapt of door de eigenaar aan hun lot overgelaten.
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De opvang van wilde dieren is wettelijk gezien geen taak van de gemeente. Deze dieren hebben geen
(vermoedelijke) eigenaar (gehad) en vallen daarmee niet onder de definitie van zwerfdieren. Hieronder vallen
bijvoorbeeld egels, zwanen, vleermuizen en reeën. Het is aan een (opvang)organisatie om aan te tonen dat een
dier (anders dan een kat of hond) een zwerfdier betreft. Wilde dieren vallen alleen onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente indien de openbare orde in het geding is.
3. Wie voert de opvang van zwerfdieren uit voor de gemeenten op Walcheren?
De opvang van zwerfhonden en zwerfkatten wordt voor de gemeente Vlissingen verzorgd door Stichting
Dierenasiel Walcheren. Andere zwerfdieren kunnen worden opgevangen bij Stichting Vogel- en Zoogdieren
opvang Midden-Zeeland "de Mikke" en Reptielenzoo Iguana.
4. Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de opvang van zwerfdieren na de periode van twee weken?
Voor zwerfdieren die op kosten van de gemeente worden opgevangen is een wettelijke opvangtermijn van veertien
dagen vastgesteld. In die tijd kan de rechtmatige eigenaar het dier terughalen. Bij opvang langer dan veertien
dagen is de gemeente niet meer aansprakelijk voor de kosten van opvang en verzorging van het zwerfdier. Na de
termijn van veertien dagen kan het dier volgens de wet worden verkocht of weggegeven aan een derde. Mocht dit
zijn uitgesloten dan mag het dier worden afgemaakt. De termijn van twee weken hoeft niet in acht te worden
genomen, indien het dier slechts met onevenredige kosten gedurende dat tijdsvlak kan worden bewaard of
afmaking om geneeskundige redenen vereist is.
5. Is de gemeente verantwoordelijk voor de opvang van beschermde dieren?
Een dier onthouden van de nodige verzorging is een misdrijf volgens artikel 121 van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren en daarmee geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Handhaving van de naleving van
de eerder genoemde wetten wordt uitgevoerd door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), Algemene
Inspectiedienst (AID), Landelijke inspectie Dierenbescherming en de politie.
6. Wie is verantwoordelijk voor de kosten en opvang van beschermde en gevaarlijke dieren in de eerste twee
weken?
De eigenaar
Wanneer de eigenaar bekend is bij de organisaties dan is deze verantwoordelijk voor de kosten van de opvang van
de dieren.
De gemeente
Wanneer de eigenaar niet bekend is en het een gevaarlijk dier betreft komen de kosten voor de eerste veertien
dagen voor de rekening van de gemeente. Wanneer het ook een beschermd dier betreft komen de kosten voor de
plaatsing en verzorging voor rekening van het rijk (dit wordt verder toegelicht onder het kopje Het Rijk).
Het Rijk
Wanneer er sprake is van een misdrijf (in geval van een beschermd diersoort) dan kunnen de dieren in beslag
worden genomen. De kosten voor de plaatsing en verzorging zijn in dat geval voor de Dienst Regelingen van het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I ). Kosten voor het transport naar de
opslaghouder van EL&I zijn voor de beslagnemende instantie.
Wanneer het niet duidelijk is wie de eigenaar is van het dier, maar er wel sprake is van een misdrijf, dan vallen de
dieren onder justitie, die na transport de verzorging doorschuift naar de Dienst Regelingen.
7. Kan de gemeente tegemoet komen in de kosten van de opvang van zwerfdieren, beschermde en gevaarlijke
dieren?
De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren in de eerste twee weken. De opvang van
zwerfhonden en zwerfkatten wordt voor Walcheren verzorgd door Stichting Dierenasiel Walcheren. Andere
zwerfdieren kunnen na vaststelling van deze notitie worden opgevangen bij Stichting Vogel- en Zoogdieren opvang
Midden-Zeeland "de Mikke" en Iguana.
Bij opvang langer dan twee weken is de gemeente niet meer aansprakelijk voor de kosten van opvang en
verzorging van het zwerfdier. Organisaties kunnen voor de periode na veertien dagen gebruik maken van giften
en/of entreegelden die zij ontvangen.
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Kosten, baten en dekking:
Iguana heeft in het afgelopen jaar facturen ingediend voor in totaal € 4.816,69. Uitgaande van deze nota zou
Iguana in het afgelopen jaar ongeveer € 375,48 vergoeding hebben kunnen ontvangen. Iguana maakt meer kosten
omdat zij de dieren veel langer verzorgt dan veertien dagen. Daarnaast is het voorstel om de gemeentelijke
vergoeding alleen van toepassing te verklaren op zwerfdieren en niet de beschermde dieren. Hiervoor is immers
het rijk verantwoordelijk.
Een budget van € 800,- is voldoende om te voorzien in de kosten voor de wettelijk verplichte opvang van
zwerfdieren en gevaarlijke dieren. In de dekking van de kosten ad € 800,- is voorzien vanuit het product openbare
orde en veiligheid.
Uitvoering:
SBP - Beleid: opvang van (zwerf)dieren
Beheer en leefomgeving - Veiligheid & Handhaving: gevaarlijke dieren.
Wanneer de Mikke of Iguana in aanmerking willen komen voor de kosten van de opvang van zwerfdieren moet de
aanvraag aan de volgende voorwaarde voldoen:
 Er dient aangetoond te worden dat het een zwerfdier betreft;
 Er dient aangeven te worden waar (welke straat) het dier is gevonden;
 De factuur is alleen voor de opvang en verzorging van het dier voor een periode van maximaal twee weken;
 Er geen sprake is van een beschermd dier (misdrijf).
 Het dier is op straat aangetroffen na het vaststellen van deze notitie.
Deze opvangorganisaties ontvangen geen vast bedrag per jaar, maar kunnen facturen per kwartaal inleveren bij de
gemeente. Door aan te geven met welke opvangorganisaties de gemeente "zaken doet", wordt voorkomen dat er
facturen binnenkomen van verschillende organisaties of zelfs particulieren voor de opvang van zwerfdieren.
Communicatie/burgerparticipatie:
Besproken met communicatieadviseur: Nee
Bijlage(n):
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B & W - BESLUIT
Registratienummer: 432232
Besluit:
Het College van B&W besluit
conform advies:

1. Uitvoeringsregels vast te stellen voor de opvang van zwerfdieren niet zijnde honden en katten, zoals beschreven
in deze nota.
2. De Mikke en Iguana aan te wijzen als gemeentelijke opvangorganisatie voor zwerfdieren.
3. Vanaf heden opvangkosten van deze organisaties op factuurbasis te vergoeden.

Vlissingen, 27 september 2011
de loco secretaris,

Rob Schiettekatte
Bestuurs-/directiesecretaris
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