
 
 

 
 

Brief voor de bevoegde ambtenaar 

Geachte heer, mevrouw …………............. 

Mij is bekend dat u, als bestuursrechtelijke toezichthouder vermeld in onderstaande lijst: 

• de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; 
• de ambtenaren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; 
• de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake de douane,  
• de ambtenaren van de politie 
• de inspecteurs van de stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming,  
• ten hoogste vier daartoe door het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Capelle aan den IJssel aangewezen ambtenaren van die gemeente, voor zover 
het betreft het toezicht op de naleving van artikel 2.1, eerste en zesde lid, van de Wet dieren, 
met uitzondering van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 8.2 van de Wet dieren, voor een 
periode tot en met 15 februari 2016. 

 
bevoegd bent, nadat u zich heeft gelegitimeerd, om: 

• plaatsen te betreden en, met een machtiging van de Burgermeester, zelfs mijn woning 
wanneer het toezicht de Wet dieren betreft; 

• inlichtingen te vorderen waarop ik moet antwoorden voor zover er nog geen sprake is van een 
geconstateerde inbreuk; 

• mijn identiteitsbewijs te zien; 
• inzage te krijgen in (zakelijke) gegevens en bescheiden, alsmede het kopiëren daarvan en het 

tijdelijk meenemen van deze gegevens, waarbij het gaat om documenten die relevant zijn 
(om bijvoorbeeld de herkomst van een dier aan te tonen) die u redelijkerwijs nodig heeft voor 
het op goede wijze uitvoeren van de controle. Ook gegevens in computers mag u inzien;  

• dieren mee te voeren. Dit mag alleen met een bestuursdwangbesluit. Dit besluit kan in 
spoedeisende gevallen achteraf worden verleend.  
Ik weet dat van spoedeisende gevallen alleen sprake is indien het gaat om ernstige 
welzijnsinbreuken waarvoor eerder al de mogelijkheid is geboden die te herstellen of in geval 
van het bezit van illegale dieren waarvoor geen mogelijkheid tot legalisatie bestaat.  

 
In de eerste plaats ben ik van mening dat er bij mij geen sprake is van een inbreuk op de geldende 
wet- en regelgeving.  
Voorts ben ik van mening dat er in het onderhavige geval dus ook geen sprake is van een situatie die 
spoedeisende bestuursdwang rechtvaardigt. Mocht u van mening zijn dat er wel sprake is van een 
inbreuk, dan verzoek ik u vriendelijk om een aanschrijving bestuursdwang, met de mogelijkheid een 
zienswijze in te dienen, eventueel gevolgd door een bestuursdwangbesluit, aan mij te doen toekomen. 

Verder verzoek ik u om, zoals de Algemene wet bestuursrecht voorschrijft, bij de uitoefening van uw 
bevoegdheden niet verder te gaan dan noodzakelijk is om uw onderzoek op goede wijze uit te 
oefenen en mijn privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Ik zal, om mijn rechten te beschermen en een objectieve weergave van deze controle te verzekeren, 
mogelijk opnamen maken van deze controle. Ik ga ervan uit dat u daartegen geen bezwaren hebt. Ik 
zal daarbij overigens ook uw privacy zoveel mogelijk respecteren en de beelden niet openbaar maken 
doch slechts gebruiken in eventuele juridische procedures.  

Aldus in tweevoud opgemaakt en in enkelvoud uitgereikt aan de toezichthouder, 

Plaats :  Naam : 

Datum :  Handtekening : 

 


