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Voor preventie en aanpak van verminderde dierzorg

Mede mogelijk gemaakt door:

SECTORRAAD
PAARDEN

Meldpunt & advies

Het Vertrouwensloket is, naast een meldpunt, ook bedoeld voor overleg en het verstrekken 
van informatie. Erfbetreders en burgers kunnen bij het Vertrouwensloket terecht met vra-
gen, voor advies of het doen van een melding over verminderde zorg van boerderijdieren 
(landbouwhuisdieren). Het Vertrouwensloket adviseert en kijkt samen naar oplossingen.  
U kunt het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren op verschillende manieren 
benaderen voor een vraag of het doen van een melding:  
Telefonisch: 06 - 22 43 57 57 
Online: www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl

Het Vertrouwensloket ontvangt een 
melding (telefonisch of per mail)

De melding geeft niet direct 
aanleiding om in actie te 

komen 

Consultatie: het 

Vertrouwensloket geeft 

advies aan de melder of 

komt met suggesties, maar 

onderneemt zelf geen actie.

Het Vertrouwensloket 
belt rond om na te gaan 

of de melding klopt. 
(bv. de dierenarts of 

voeradviseur)

Het Vertrouwensloket bespreekt 
de melding met degene die de 

melding doet.

Het Vertrouwensloket beoordeelt 
de melding en komt in actie.

Een vertrouwensteam  
bezoekt de veehouder, 

samen wordt een plan van 
aanpak opgesteld en de 

veehouder wordt begeleid 
door een bedrijfsadviseur en 
dierenarts of psychosociaal 

begeleider. *

De overheid (NVWA) 
wordt ingeschakeld 

*Aan traject zijn geen kosten verbonden 
voor de veehouder. Anonimiteit melder  
is gewaarborgd.

Er zijn vermoedens dat 
het dierwelzijn in het 
gedrang komt:

Er zijn aanwijsbare 
signalen van 
verminderde dierzorg: 

Indien sprake van 
ernstige dierverwaar- 
lozing of misstanden:

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
Voor preventie en aanpak van verminderde dierzorg

Bij het Vertrouwensloket kunt u terecht met vragen en meldingen over 
verminderde zorg bij landbouwhuisdieren. Het gaat om bedrijfsmatig 
gehouden runderen, varkens, schapen, geiten, paarden en kippen. Dit 
loket is een initiatief uit de veehouderijsector en bedoeld om het aan-
tal gevallen van verminderde dierzorg tot een minimum te beperken. 

Herkent u de signalen?

Als erfbetreder zijn er signalen waar u op kunt letten. Zijn de dieren zonder aan-
wijsbare reden in minder goede conditie? Of is het erf verrommeld? Neem dan 
uw verantwoordelijkheid en bespreek het! Bijvoorbeeld met de veehouder zelf of 
met uw collega’s of andere erfbetreders. Of neem contact op met het Vertrou-
wensloket. Wij adviseren u over welke acties u kunt ondernemen.

Bedrijf Dier Persoonlijk
• Technische kengetallen 

roepen vragen op
• Geen reparatiewerk- 

zaamheden
• Steeds slordiger erf
• Dierenarts komt zelden
• Financiële resultaten  

gaan achteruit
• Niet of te laat betalen 

van rekeningen
• Niet kunnen aflossen
• Uitstellen van noodzakelijke 

investeringen

• Veel sterfte
• Regelmatig zieke, gewonde 

en kreupele dieren op het 
bedrijf

• Grote uitval
• Slechte ontwikkeling van 

jonge dieren
• Aanwezigheid van  

parasieten in de huid
• Geen droge ligplaatsen
• Slechte kwaliteit voeding
• Watervoorziening  

onvoldoende
• Geen verzorging en behan-

deling van zieke dieren

• Veehouder komt niet  
meer op bijeenkomsten

• Ongeopende of ongelezen 
post

• Vriendenkring krimpt
• Relaties lopen stroef
• Afzeggen van afspraken
• Veehouder ziet geen  

toekomstperspectief
• Besluiteloosheid
• Gezondheidsklachten
• Veehouder trekt zich  

terug en is stil
• Veehouder neemt de  

telefoon niet meer op

www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl



Wat is verminderde dierzorg?

Ieder dier heeft goede verzorging nodig, denk aan genoeg 
voeding, voldoende drinkwater, een prettige leefomgeving in 
de stal en behandeling bij ziekte. Wanneer een of meerdere 
zaken ontbreken, is er sprake van verminderde dierzorg. 
Vrijwel geen enkele veehouder verzorgt zijn dieren moedwil-
lig slecht. Vaak komt het door iets anders: er zijn financiële 
zorgen, problemen in de relationele sfeer, de ontwikkelingen 
in het vakgebied leiden tot kopzorgen, enzovoort. 

Wie is het Vertrouwensloket?

Het Vertrouwensloket bestaat uit personen die deskundig zijn 
op het gebied van dierzorg en bekend zijn met de agrarische 
sector. Een team van experts komt in actie wanneer er duide- 
lijke vermoedens zijn dat het dierenwelzijn in gedrang komt. 
Deze experts, dierenartsen, bedrijfseconomische adviseurs 
en psychosociaal hulpverleners, zijn allen bekend met de 
agrarische wereld. Het Vertrouwensloket legt geen boetes op, 
maar begeleidt agrarische ondernemer bij het oplossen van 
zijn of haar problemen.

Hoe werkt het Vertrouwensloket?

Na een melding over misstanden op een veehouderij gaat  
een team van het Vertrouwensloket naar de veehouder.  
Ze gaan het gesprek met de agrariër aan en bedenken 
gezamenlijk een plan om de situatie onder controle te  
krijgen. De veehouder wordt vervolgens begeleid door een 
team van experts. Mogelijk worden andere hulporganisaties- 
of personen ingeschakeld zoals een familielid, maatschap- 
pelijk werker of dominee.

Wanneer schakelt u het Vertrouwensloket Welzijn 
Landbouwhuisdieren in?

Het herkennen van (signalen van) verminderde dierzorg of dierverwaarlozing is 
niet altijd eenvoudig. Door in actie te komen, verraadt u de boer niet, maar helpt 
u hem juist. Als de signalen tijdig worden opgepakt, kan veel ellende voor mens en 
dier voorkomen worden.Bij extreme gevallen is geen twijfel mogelijk en moet direct 
worden opgetreden. Maar wat als de signalen minder sterk zijn? Voor u als erfbe-
treder kan dit schema een hulpmiddel zijn om vroegtijdig signalen op te vangen. 

Heeft u vermoedens? Bij het Vertrouwensloket kunt u terecht met vragen en  
meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren. 

U ziet dat het op een bedrijf niet 
goed gaat met de verzorging 

van dieren. Actie nodig? 

Ja

Nee

Vinger aan de 
pols houden

Zo snel mogelijk handelen, helpt 
erger voorkomen. Bespreek uw 
vermoedens met de veehouder 

zelf of met uw collega’s of andere 
erfbetreders. Probleem lijkt 

(eenvoudig) oplosbaar?

Nee

Ja

Schakel bekenden in van 
de veehouder, bijvoor-

beeld de lokale dierenarts, 
LTO-afdeling, kerk 

of agrarische 
bedrijfsverzorging. 
Situatie verbetert? 

Ja

Vinger aan de 
pols houden

Neem contact op met het 
Vertrouwensloket:

06-22 43 57 57 www.vertrouwens 
loketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl

Nee


