HEEFT EEN HOND

INSPRAAK?
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Toen de baas en bazin van hond
Paco gingen scheiden, werd aan
het beestje niet gevraagd bij wie
hij het liefst wilde wonen. Hebben dieren dan niks te vertellen?
Oké, dieren zijn geen mensen.
Maar een hond is toch ook geen
ding dat je zomaar even in een
verhuisdoos stopt?

over een omgangsregeling,
rechten van dieren en een dom briefje

Er was eens...
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Er was eens een prinses. Ze werd verliefd op een jongen
met een dubbele achternaam. Ze trouwden, gingen in
een kasteel wonen in Frankrijk en kochten een dure
jachthond met een stamboom. Dit klinkt als het begin
van een sprookje, maar het is het waargebeurde verhaal
over de Nederlandse prinses Margarita en haar man
Edwin de Roy van Zuydewijn. Of eigenlijk over hun hond
Paco. En omdat het over een koninklijke hond ging,
stond dit verhaal in bijna elke krant.

Dit is
een civ iele za a k :
een rechtsza a k
tu ssen t wee bu rgers.
Edw i n is de eiser,
Ma rga r ita de
ged a a gde.

OMGANGSREGELING

voor de hond

Het huwelijk van Margarita en Edwin was bepaald geen
sprookje. Eind 2003, twee jaar na de bruiloft, wilde het
echtpaar alweer scheiden. De prinses ging terug naar
Nederland en nam Paco mee. Edwin bleef in Frankrijk.
Zonder hond. Dat vond hij heel erg. Hij wilde een omgangsregeling voor de hond, net zoals ouders na een
scheiding een omgangsregeling afspreken voor hun
kinderen. Edwin had iets bedacht: Paco zou telkens twee
weken bij hem in Frankrijk zijn en dan weer twee weken
bij Margarita in Nederland. De prinses zag dat niet zitten. Daarom stapte Edwin naar de rechter. Hij eiste dat
Margarita zou meewerken aan de omgangsregeling.

Een beetje DOM

De rechter begreep best dat Edwin de hond nog wilde zien. ‘Maar als de prinses niet wil meewerken, dan is daar wettelijk niets aan te doen,’ zei hij. Niet
omdat ze prinses is, maar omdat de hond van haar is. Ze had Paco namelijk
van haar eigen geld gekocht. Zelfs in de stamboom van de hond stond dat de
prinses de eigenaar was.
En dan was er nog een briefje dat de prinses tussen haar spullen vond.
Een oud briefje van haar man waarin hij het had over ‘jouw hond’. Ai, dat
was een beetje dom. Op 3 maart 2005 deed de rechter van de rechtbank
Amsterdam uitspraak. Hij zei: ‘Alles bij elkaar is er voldoende bewijs dat de
hond eigendom is van de prinses. En dus mag ze Paco helemaal voor zichzelf
houden. Daar is de wet duidelijk over.’ Ze zou Paco zelfs mogen verkopen, als
ze zou willen.

Wat vond

PACO?

En Paco? Werd aan de hond niets gevraagd?
Paco was als een kind voor de prinses en
haar man. Een kind heeft na een scheiding
het recht om beide ouders te blijven zien.
En als je twaalf jaar of ouder bent, mag je
bij de rechter je zegje doen over een om
gangsregeling. Maar voor de wet was Paco
gewoon een ding, net als een auto of een
koelkast. In wetstaal heet dat een zaak.
Paco was eigendom van Margarita, zij
had recht op het bezit van Paco. ‘Dus de
vraag bij wie de hond het beste af zou zijn,
speelt geen rol in deze procedure,’ zei de
rechter. En hij voegde eraan toe: ‘Dat is een
andere situatie dan wanneer kinderen bij
een echtscheiding zijn betrokken. Kinderen
zijn geen eigendom.’
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DING

DIER
M A G J E M I J...

BEZITTEN?

V ER KOPEN?

MISH A NDELEN?

EN HEB IK...

RECHTEN?

G E V O E L?

MENS

Een

DIER is geen DING ...

In 2013 kwam er een nieuw zinnetje in de wet: ‘Dieren zijn geen zaken.’
In normale taal: een dier is geen ding. Goed nieuws voor de dieren, toch?
Hebben honden nu meer rechten dan Paco? Mogen ze voortaan meepraten…
eh, meeblaffen als hun baasjes uit elkaar gaan? Nee, nog steeds niet. Want
onder dat nieuwe zinnetje staat iets anders: regels die voor zaken (dingen
dus) gelden, gelden ook voor dieren. Je kunt een dier bijvoorbeeld kopen en
verkopen. Dat kan met mensen niet. Je kunt een dier bezitten. Een mens niet.
Een kind dus ook niet.

‘Nu snap ik er niets meer van.’
‘Niet zo ongeduldig.’
‘Is een dier nu wel of geen ding?’
‘Ik was nog niet klaar met de uitleg.’

... maar een levend wezen met gevoel
Bij wetten en wetsartikelen vind je altijd een toelichting, een soort gebruiksaanwijzing. Daarin lees je wat de bedoeling is van de regels. In de toelichting
bij ‘Dieren zijn geen zaken’ staat dat je dieren mag kopen en verkopen, dus
daarin lijken dieren op dingen. En als een dier van jou is, als jij de eigenaar
bent, bepaal jij wat er met het dier gebeurt. Maar je moet er wel rekening mee
houden dat het een levend wezen is, een wezen met gevoel. Je moet rekening
houden met de natuurlijke behoeften en gedragingen van dieren. Dat betekent dat je anders moet omgaan met een dier dan met een koelkast.
Nog steeds een beetje vaag? Lees dan wat de rechter in Limburg zei over
hond Rocco.

A r t i k e l 2 a B u r g e r l i j k W e t b o e k B o e k 3 : 1. D i e r e n z i j n g e e n z a k e n . 2 . B e 
pa l i n gen met betrek k i n g tot za ken zijn op d ieren va n toepassi n g, [...].
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PACO naar ROCCO

Een man en een vrouw in Limburg kopen na hun trouwen in 2010 samen een hond. Ze betalen hem samen en
voeden hem samen op. Laten we de hond even Rocco
noemen. (Zijn echte naam is niet bekend – deze hond
was niet zo beroemd als Paco.) De man en de vrouw zijn
dol op Rocco. Maar iets minder dol op elkaar. Twee jaar
later willen ze scheiden en je raadt het al: ze krijgen ruzie
over wie de hond mag hebben. Ze komen er niet uit en
gaan naar de rechter. Die stelt vast dat de man en vrouw
inderdaad samen eigenaar zijn. Dit was duidelijk anders
dan bij Paco. Paco had maar één eigenaar.

‘De hond is gelukkig,’ zei de rechter
Als twee mensen gaan scheiden, moeten ze de gezamenlijke spullen verdelen.
Wie krijgt het huis, wie de auto, wie de dure tv en wie het bankstel? Als ze
daar ruzie over krijgen – en dat gebeurt vaak – kunnen ze naar de rechter. Die
bepaalt dan wat naar wie gaat. Maar wat doet een rechter met een gezamenlijke
hond?
De rechter in Limburg deed wat hij ook doet als mensen ruzie krijgen over
het huis of de auto. Hij luisterde naar het verhaal van de vrouw en hij luisterde
naar het verhaal van de man. Maar hij deed nog iets anders. Hij ‘luisterde’ naar
Rocco. Of beter gezegd: hij keek naar het belang van de hond. Want een hond
is een levend wezen met gevoel. In zijn uitspraak hield hij er rekening mee dat
Rocco al sinds het stel uit elkaar was bij de vrouw woonde, al anderhalf jaar.
Hij werd goed verzorgd, had voldoende ruimte en was gelukkig, zei de rechter
op 15 mei 2013. En: ‘Het is niet goed voor Rocco als hij uit zijn veilige, vertrouwde omgeving weg moet. Bovendien zit meneer regelmatig in de gevangenis
en heeft hij geldproblemen. Hij kan daardoor niet goed voor zijn hond zorgen.
Daarom wijs ik Rocco toe aan mevrouw.’
Het belang van de hond en de vrouw samen woog zwaarder dan het
belang van de man. De vrouw moest de man wel 500 euro betalen voor zijn
aandeel in de hond. De rechter had namelijk bepaald dat Rocco 1000 euro
waard was. Maar of Rocco het daarmee eens was?

‘Als mijn ouders gaan scheiden, heb ík dan ook inspraak over onze hond?’
‘Ben je twaalf jaar of ouder?’
‘Ja.’
‘Dan heb je het recht om gehoord te worden.’
‘En als ik dan zeg dat ik de hond niet kan missen?’
‘De rechter zal dat meewegen. Want kinderen zijn ook wezens met gevoel!’

Kromme poten
Wie heeft dat eigenlijk bedacht, dat dieren geen zaken zijn? Hoe is dat zin
netje in de wet gekomen? In 2009 sprak de Tweede Kamer over een nieuw
wetsvoorstel: de Wet Dieren. Die wet gaat over dieren houden, en over wat
allemaal wel en niet mag met dieren. Twee Kamerleden hebben toen voorgesteld om het zinnetje ‘dieren zijn geen zaken’ in de wet op te nemen. Ze hadden dat gezien in de Duitse wet. Een van hen, Cramer, gaf ook een toelichting
in de Kamer. Hij zei dat we anders naar dieren moeten gaan kijken. Dieren
zijn geen zaken waarmee we maar alles kunnen doen. En hij gaf ook een
voorbeeld: ‘Als je een tafel vervoert in een auto, geeft het niet als die een
beetje klem zit en de poten een beetje verbuigen. Als je een dier in een
auto vervoert, zorg je ervoor dat hij
voldoende ruimte heeft.’ Een ander
Kamerlid zei: ‘Ik vind het niet prettig als de heer Cramer mijn tafel
vervoert en die met kromme poten
aflevert.’ Grapje, natuurlijk. Want
hij was het ermee eens dat dieren
geen zaken zijn. De meerderheid
van de Tweede Kamer vond het een
goed voorstel. Het zinnetje staat overigens
niet in de Wet Dieren, maar in het Burger
lijk Wetboek. Waarom dat zo is, is een
lang verhaal. Het doet er ook niet toe.
Het staat in de wet. Sinds 2013.
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