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Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het besluit
van politie Oost-Nederland om voortaan geen energie te steken in het aanpakken van 
dierenmishandeling

Bent u op de hoogte van het besluit van Politie Oost-Nederland om voortaan weinig tot geen 
energie te steken in het aanpakken van ‘kleine’ criminaliteit, waaronder dierenmishandeling?[1]

Klopt het dat dit besluit is genomen door het Openbaar Ministerie samen met Politie Oost-
Nederland? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Deelt u de verontwaardiging van burgemeesters in Oost-Nederland over dit besluit?[2] Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet?

Is het juist dat er nog een definitieve versie van het besluit komt, waarbij burgemeesters wel 
worden betrokken?

Wat vindt u ervan dat de politie dusdanige ondercapaciteit heeft dat agenten worden opgeroepen 
geen tijd meer te steken in de aanpak van dierenmishandeling?

Deelt u de mening dat dierenmishandeling niet in algemene zin als ‘kleine criminaliteit’ kan 
worden beschouwd, aangezien er grote variatie bestaat in de aard van de mishandeling, de ernst 
en de frequentie ervan en de intenties van de dader(s)? Zo nee, waarom niet?

Bent u bekend met de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld en de onderzoeken 
waaruit blijkt dat daders van dierenmishandeling vaak ook geweld tegen mensen (gaan) 
vertonen?[3] [4] [5]

Deelt u de visie dat het tegengaan van dierenmishandeling en het tijdig signaleren van daders 
niet alleen in het belang is van dieren, maar ook een belangrijk onderdeel is van het tegengaan 
van geweld tegen mensen? Zo nee, waarom niet?

Is u bekend of politieagenten van andere eenheden ook te horen hebben gekregen dat ze minder 
of geen energie hoeven te steken in de aanpak van dierenmishandeling? Zo ja, bij welke 
eenheden is dat het geval?

Bent u bereid om de politie meer capaciteit te geven voor het opsporen, vervolgen en bestraffen 
van dierenmishandeling? Zo ja, op welke manier gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden, nog vóór de plenaire behandeling van de Wet 
aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing?
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