Cavia Fifi heeft baat bij
een heuse dierenagent
Dierenliefhebbers verheugen zich op de aangekondigde
animal cops maar missen ook kennis bij justitie.

Het PVV-voorstel voor 500
animal cops valt goed bij dierenliefhebbers.
Maar de Dierenbescherming en Partij voor de Dieren zijn septisch.

.
Door onze redacteur Frederiek Weeda Amsterdam, 5 okt. Fleur van Helmhoven houdt haar cavia tegen de borst
geklemd. Fifi Melrose Mirabel heeft ze haar genoemd, ze komt uit het asiel. Fifi, vertelt: Fleur, was met een heel nest
gevonden op een landweggetje bij min dertien graden. Fifi heeft er een trauma aan overgehouden. Fleur is een stevige
dertiger met kort haar en een brilletje. Ze laat Fifi zegenen in de Vredeskerk in Amsterdam.
De voorste banken van de kerk zaten gistermiddag vol. Het was Dierendag en dan zegent deze kerk dieren. Vooral
honden. Het geblaf galmt door de kerk tijdens het openingsgebed en het verhaal over Sint Franciscus, de dierenheilige.
De bezoekers, zo blijkt tijdens een rondgang, zijn enthousiast over de plannen voor animal cops zoals ze heten in het
regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV. Ze kennen hun goede werken
van de tv-zender Animal Planet, die een serie uitzendt over de Amerikaanse dierenpolitie.
Het voorstel voor een landelijke dierenpolitie van 500 man is met instemming ontvangen in de wereld van
dierenliefhebbers. Ook door Nel Pellikaan, directeur van de Kattenmand in Nieuw-Lekkerland.
De 35 vrijwilligers die met haar het asiel voor gedumpte poezen runnen, mailden haar dit weekeinde allemaal: „Er komt
een dierenpolitie! Eindelijk.”
Maar de Dierenbescherming is sceptisch. Zij heeft landelijk 14 inspecteurs die de wet handhaven.

Zij gaan jaarlijks langs 8.000 adressen waar een melding over is binnengekomen. „Dat kunnen zij heus aan. Er zijn echt
geen 500 extra agenten nodig”, zegt de woordvoerder.
Het is symboliek, vermoedt hij. „Mooie jassen en een signaal dat kwetsbare dieren worden beschermd.”
Dat de overheid dierenleed serieus neemt, maakt dit voorstel tot één van de „weinige lichtpuntjes” in het regeer- en
gedoogakkoord, zegt Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Haar
partij wil al langer zo’n politie.
„Maar dit toekomstige kabinet gaat het alleen om honden en poezen.
Het bezuinigt tegelijk achttien miljoen euro op de twee diensten die andere vormen van dierenmishandeling
kunnen opsporen: de Algemene Inspectiedienst van Landbouw en de Voedsel- en Wa r e n a u t o r i t e i t . ”
Die dierenagenten moeten opgeleid worden, zegt Pellikaan. Omdat je mishandeling anders niet herkent. Zij wel, zij is
dierenartsassistent van beroep. „Ik zie het alleen al aan de manier waarop een hond op zijn baasje reageert.”
Gewone agenten hebben er volgens Pellikaan geen oog voor. En prioriteit heeft handhaving van de wet tegen dieren
mishandeling bij gewone agenten al helemaal niet.
Reden voor de gemeente Capelle aan den IJssel om begin dit jaar als eerste te besluiten tot oprichting van een
dierenpolitie. Wethouder Joost Eerdmans (oud-Kamerlid voor de LPF) kondigde het aan.
Maar de nieuwe dienst is er nog niet. Sterker, zijn woordvoerder heeft geen idee wanneer die politie zou kunnen
beginnen. „We zijn nu bezig met het ministerie van Landbouw om te kijken welke bevoegdheden zulke agenten nodig
hebben”, zegt zij.
Gespecialiseerde officieren van justitie of rechters zijn er ook niet, zegt Thieme. Zonder kennis bij het OM heeft een
speciale politiemacht volgens Thieme geen zin.
„Daardoor seponeert het OM nu 90 procent van de strafzaken die tegen dieren mishandelaars wordengevoerd”. Volgens
Thieme moeten de straffen voor dierenmishandeling worden verhoogd en moet er een levenslang verbod op
dierenhouderij komen voor mensen die één keer zijn veroordeeld voor mishandeling. Ook de opvang van mishandelde
dieren zou een publieke taak moet zijn, vindt Thieme. „Nu gebeurt dat louter door vrijwilligers”.
In de Vredeskerk zit Quiny, een goedgekapte dame, met hond Keesje. „Ik ben voor een dierenpolitie”, zegt zij. „Bij ons in
Amstelveen heb je het omgekeerde: een hondenwachter. Die deelt boetes van zestig euro uit aan mensen die
de hond op de verkeerde strookuitlaten. Ik heb hem een vrouw in een rolstoel zien beboeten!”
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