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Dierenactivisme

Scenario - Confrontatie tussen activisten en veehouders
- Landelijke en internationale uitstraling (belangengroepen, media-aandacht en politiek) 
- Bezettingen en blokkades van stallen en andersoortige dierenverblijven

(nertsenfokkers, dierproefbedrijven etc.)
- Eigenrichting: geen vertrouwen in optreden overheid

Bestuurlijke 
uitgangspunten

- Handhaving Openbare Orde
- Opsporing strafbare feiten
- Creëren maatschappelijke rust
- Voorkomen uitbraak infectieziekten
- Veiligheid waarborgen van mens en dier
- Demonstratierecht waarborgen
- Voorkomen eigenrichting
- Betrouwbare overheid / partner

Bestuurlijk 
handelingsperspectief

- Verbinding met de lokale gemeenschap
- Uniformiteit handelen lokaal bestuur
- Bestuurlijke afstemming lokaal, regionaal en landelijk
- Actuele informatiedeling tussen bestuurders en bestuurslagen

Netwerkanalyse o VWS
 De minister van LNV is bevoegd gezag ten aanzien van wering, preventie en bestrijding van een zoönose 

voor wat betreft de maatregelen ten aanzien van dieren (zie Bestuurlijke Netwerkkaart dierziekte). De 
minister van VWS treft de maatregelen ten aanzien van de infectieziekte.

o RIVM
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o LNV / NVWA
o IenW
o GGD
o OM

 Bestuurlijke menukaart 8 (dierziekte, geen zoönose)
o LNV / NVWA
o Regioambassadeur EZ

Dieractivisme
 -ALF (Animal Liberation Front)
 -Animal Save
 -Meat the victims (nomadisch) -
 VeganHactivist (facilitator)
 -Animal Rights
 -Extinction Rebellion (klimaat
 activistisch, heeft oog voor
 bioindustrie)
 -Roots of morality
 -Cube of truth
 -Anonymous for the voiceless
 -The save movement

Boeren (tegenreactie)
 het Landbouw Collectief  

 LTO Nederland
 Agractie, 
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 Dutch Dairymen Board, 
 Farmers Defence Force, 
 NAJK, 
 Nederlandse Akkerbouw Vakbond,
 Netwerk Grondig, 
 de Nederlandse Federatie van Edelpelsdieren, 
 de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, 
 de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 
 de Producenten Organisatie Varkenshouderij 

Wet- en regelgeving Grondwet
- Demonstratierecht
- Huisvredebreuk

Noodrecht
- Noodverordening en -bevoegdheden
- Veiligheidsrisicogebied

Strafrecht
- Art.443 WvSr
- Art.461 WvSr
- Art.284 WvSr

Bestuurlijke 
netwerkkaarten

 Bestuurlijke netwerkkaart 1 (rampenbestrijding algemeen en openbare orde)
 Bestuurlijke netwerkkaart 7 (infectieziekte)
 Bestuurlijke netwerkkaart 8 (dierziekte)
 Bestuurlijke netwerkkaart 9 (justitie algemeen)
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 Bestuurlijke netwerkkaart 10 (terrorisme)

Handelingskader Buiten het perceel
Activisten zijn aanwezig voor of rondom het perceel van de veehouderij op de openbare weg of
bevinden zich in de openbare ruimte. Zij begeven zich in de open lucht. De gemeente kondigt een
noodverordening af voor het perceel en de omgeving daarvan, zodat door de politie kan worden opgetreden (artikel 443 
WvSr).

Op het perceel
Activisten zijn aanwezig op het perceel van de veehouderij. De gemeente kondigt een noodverordening
af. Zij begeven zich in de open lucht op het perceel. Politie kan optreden in het kader van Strafrecht (
artt. 284, 461 WvSr).

Op het perceel en in de panden
Activisten zijn aanwezig op het perceel van de veehouderij en begeven zich in de stallen of andere
ruimten op het perceel. De gemeente kondigt een noodverordening af, op basis waarvan de politie kan optreden 
(art. 284 WvSr).

Communicatiestrategie Algemene strategie:  
• In het algemeen geven wij ruimte aan recht op demonstratie/vrijheid van meningsuiting, maar niet tegen elke prijs. 
• Operationele communicatie ter plekke is verantwoordelijkheid van de politie, in nauwe afstemming met lokale 
burgemeester. Omgevingscommunicatie en bestuurlijke reactie zijn voor rekening van de gemeente, in nauwe afstemming 
met politie. 
• We communiceren open, helder en transparant.
• De politie communiceert over zichtbare maatregelen en indien wenselijk/mogelijk ook over onzichtbare maatregelen 
(daarmee vertelt de politie we ze doet en bouwt zo aan het vertrouwen)
• Voorkomen/verminderen spanningen/ polarisatie samenleving
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Zie  bijlage voor verdere uitwerking
Uit te werken acties, 
opdrachten en 
adviezen

Acties: 

Informatie
- Vergaren en duiden van noodzakelijke actuele informatie omtrent actiegroepen (zowel activisten en agrarische 

sector), dreigingsinschatting en monitoren (maatschappelijk) sentiment

Netwerk
- Personifiëren van netwerk (namen en contactgegevens)

Adviezen:
- advies RBT aan lokale bestuurder en partners om eigen netwerk op te bouwen en/of uit te breiden



Uitwerking scenario’s november 2019 – Dierenactivisme

6

Bijlage Communicatiestrategie extremisme 

Inleiding
Wanneer er serieuze aanwijzingen zijn dat dierenactivisten een boerenbedrijf willen gaan bezetten, ligt dit extreem gevoelig, gelet op de 
boerenprotesten tegen het (landelijke) veehouderijbeleid. Ook de stalbezetting van 13 mei dit jaar in Boxtel speelt hierbij een rol. En de uitkomst van 
rechtsgang hierover.

 Algemene strategie: 

 In het algemeen geven wij ruimte aan recht op demonstratie/vrijheid van meningsuiting, maar niet tegen elke prijs. Een stalbezetting is geen 
vorm van demonstratie en daarmee een strafbaar feit waartegen wij optreden.

 Operationele communicatie ter plekke is verantwoordelijkheid van de politie, in nauwe afstemming met lokale burgemeester. 
Omgevingscommunicatie en bestuurlijke reactie zijn voor rekening van de gemeente, in nauwe afstemming met politie. 

 We communiceren open, helder en transparant.
 De politie communiceert over zichtbare maatregelen en indien wenselijk/mogelijk ook over onzichtbare maatregelen (daarmee vertelt de politie 

we ze doet en bouwt zo aan het vertrouwen)
 Voorkomen/verminderen spanningen/ polarisatie samenleving

Doelgroepen (op hoofdlijnen):

- Eigenaar plus gezin getroffen boerenbedrijf
- Dierenactivisten ter plekke
- Boeren (overige) en belangenbehartigers boeren
- Inwoners gemeente 
- Bestuur (college en raad)
- Politiemedewerkers
- Openbaar Ministerie



Uitwerking scenario’s november 2019 – Dierenactivisme

7

- Media (reken op veel mediadruk bij daadwerkelijke stalbezetting!)
- Samenleving algemeen/publieke opinie

Nadruk zal in de communicatie voor al op betekenisgeving en schadebeperking liggen.

Kernboodschappen

We onderscheiden in deze fase twee kernboodschappen: 

De eerste is reactief en bedoeld om een reactie te geven in geval er via media, omgeving of bestuur signalen naar buiten komen over een op handen 
zijnde stalbezetting. Dat is een realistisch scenario, gelet op de inspanningen van de politie om aanvullende informatie in te winnen.

1) Kernboodschap reactief
“We leven gelukkig in een vrij land waarbij het recht op demonstratie een groot goed is. Wij roepen partijen bij het gebruik van dit recht geen andere 
regels of wetten te overtreden en de openbare orde niet te verstoren. Het klopt dat we informatie hebben ontvangen die wijst op een mogelijke 
stalbezetting bij een boerenbedrijf door dierenactivisten. De politie onderzoekt die informatie momenteel en neemt voorbereidingsmaatregelen. Welke 
dat zijn, kunnen we gelet op dat onderzoek niet zeggen. Een stalbezetting is een strafbaar feit waartegen de politie zal optreden”. 
De tweede boodschap is proactief en brengen we naar buiten op het moment dat de stalbezetting daadwerkelijk plaatsvindt. Daarin vertellen we 
conform bovenstaande communicatiestrategie open en eerlijk wat er gebeurt en hoe politie, gemeente en OM daarbij handelen.

2) Kernboodschap proactief

“Op dit moment is een boerenbedrijf bezet door dierenactivisten. Het is op dit moment niet bekend om hoeveel activisten het gaat. Een stalbezetting is 
een strafbaar feit waartegen de politie zal optreden. 
We leven gelukkig in een vrij land waarbij het recht op demonstratie een groot goed is. Wij roepen partijen bij het gebruik van dit recht geen andere 
regels of wetten te overtreden en de openbare orde niet te verstoren. Het is ons er alles aan gelegen deze situatie zo spoedig mogelijk te beëindigen 
waarbij we vanzelfsprekend alle belangen zorgvuldig afwegen. Hoe we dat gaan doen, is nog niet exact duidelijk. Dat is namelijk afhankelijk van de 
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omstandigheden waaronder de stalbezetting plaatsvindt. We streven naar een adequate en vreedzame oplossing, met aandacht voor het welzijn van 
mens én dier.”

Aanvulling in geval van tegenactie boeren (realistisch scenario):

“Wij snappen dat deze stalbezetting veel emotie oproept bij boeren en hebben daar begrip voor. Toch roepen we agrariërs en andere betrokkenen op 
kalm te blijven en zich niet te bemoeien met het politieoptreden. Dus: blijf weg van de locatie en laat de politie haar werk doen.” 

Aandachtspunten:

- Goede afstemming partners (politie, gemeente en OM), wie bewaakt die lijnen?

- Hoe om te gaan met (eventuele) beïnvloeding doelgroepen als dierenactivisten en boeren?
Anders gezegd: helpt het als we beide partijen tevoren duidelijk maken dat we op basis van informatie weten wat ze aan het doen zijn cq aan het 
plannen zijn. En dat gaat dan niet via massacommunicatie, maar zoveel mogelijk via persoonlijk contact of andere middelen.

- Afhankelijk van de aard van de informatie: hoe richten we onze communicatie ter plekke in?  Maak duidelijke afspraken hoe communicatieve 
lijnen ter plaatse lopen.
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