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Geen dure rechtszaken over dieren meer! 

 

 
Beste dierenliefhebber,  

 

Rechtszaken over dieren: we horen en lezen er graag over, zolang het over anderen 

gaat. Voor dierenliefhebbers zelf zijn rechtszaken heel wat minder leuk. Een 

rechtszaak over een dier is tijdrovend, duur en emotioneel; en het is frustrerend om 

de waarde van een dier in een juridische procedure te vatten.  

 

Bij BvdV begrijpen we heel goed dat rechtszaken eigenlijk alleen maar leuk zijn voor 

advocaten maar verder voor niemand. Dat willen we graag oplossen. Helaas kunnen 

we niet voorkomen dat mensen van mening verschillen over hun dieren. Wel 

kunnen we voorkomen dat dit uitdraait op een rechtszaak.  

 

Daarom is per 1 januari 2017 de “Geschillencommissie Gezelschapsdieren” 

operationeel. Eenvoudig, snel en goedkoop.  

 

Problemen over koop en verkoop, overlast, schade, eigendom en andere ruzies over 

dieren kunnen voor een schappelijk bedrag worden voorgelegd aan de 

geschillencommissie gezelschapsdieren. Een eenvoudige en overzichtelijke 

procedure voor een overzichtelijk bedrag met een snelle afhandeling die stukken 

goedkoper is dan een rechtszaak. Het probleem wordt behandeld door inhoudelijk 

deskundige juristen die zelf dieren hebben, hart hebben voor dieren en hun 

eigenaren, en ook het secretariaat van de commissie wordt gerund door een 

medewerker die zelf paarden, honden, katten en andere dieren heeft.  

 

Wij hopen dat u bijgaand persbericht wil overnemen in uw sociale en/of gedrukte 

media, en uw leden en donateurs hierop wilt attenderen. Mocht u meer informatie 

willen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
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We wensen u een mooi en harmonieus 2017!  
 

 

 
BvdV Geschillencommisie Gezelschapsdieren 

 
 

Iaira Boissevain 

Martina Ensink 
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