Advies van de Brusselse Dierentuincommissie (12/11/2019)
Uitbreiding Brusselse Dierentuincommissie

I.

Inleiding

De Brusselse Dierentuincommissie (vanaf hier: de Commissie) verstrekt adviezen over diverse
aspecten van dierenwelzijn, zowel op verzoek van de Minister als van Leefmilieu Brussel, als
op eigen initiatief. Deze adviezen gaan over o.a. het houden van dieren door particulieren die
niet behoren tot de soorten of categorieën vermeld op de positieflijst1, over de aanvragen tot
erkenning voor dierentuinen2, over de toelatingsaanvragen voor het houden van soorten in
dierentuinen niet opgenomen in de bijlage van minimumnormen voor het houden van
zoogdieren in dierentuinen, over het houden van meerdere soorten in hetzelfde verblijf van de
dierentuin. De Commissie kan ook advies verstrekken met betrekking tot aanpassingen van
de wettelijke basis hiervoor (dus de wetgeving zelf). Een expert uit de Commissie kan ook
uitgenodigd worden om de medewerkers van Leefmilieu Brussel te begeleiden tijdens een
inspectie. Verder bevordert de Commissie onderling overleg en samenwerking tussen de
belanghebbende actoren.
Sinds de eerste vergadering van de Brusselse dierentuincommissie in september 2018, heeft
de Commissie al 7 vragen beantwoord, 2 adviezen verleend i.v.m. erkenningsaanvragen en 1
begeleiding voorzien tijdens een inspectie. In 2019 werden 7 door de Commissie te bespreken
onderwerpen (met een adviesaanvraag) ingediend.
II.

Probleemstelling

Het groot aantal ingediende onderwerpen zorgt voor een grote werklast bij de Commissie die
slechts uit 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende3 leden bestaat. Eén van de onderwerpen
omvat het opstellen van positieflijsten voor reptielen, vogels, amfibieën, vissen en aquatische
dieren. De Commissie bekijkt momenteel de positieflijst voor reptielen. Wanneer de Minister
zou beslissen om deze positieflijst om te zetten in wetgeving, naar voorbeeld van de andere
regio’s, verzwaart de werklast voor de Commissie (behandeling van aanvragen voor
toevoegen van soorten aan deze positieflijsten én aanvragen voor het houden van soorten
buiten deze positieflijsten). Indien alle positieflijsten worden omgezet in wetgeving, kan de
Commissie de aanvragen niet behandelen met slechts 2 effectieve leden3. Gezien de
Commissie slechts uit enkele experten bestaat, ontbreken ook een aantal domeinen van
expertise, waaronder deze in vogels.
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Artikel 3 bis 2°B van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.
Artikel 5§2 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.
3
Artikel 7/1 van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2016 houdende regeling van de
samenstelling van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn.
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III.

Conclusie

De huidige werklast is zeer groot en deze zal in de toekomst zeker nog toenemen. De
erkenningsaanvragen dienen behandeld te worden door (een) expert(en) in de betrokken
soort. Wegens het momenteel ontbreken van de expertise in vogels wordt dit moeilijk wanneer
een positieflijst voor vogels wordt omgezet in wetgeving. De experten die aanvragen hierover
zullen behandelen, worden best ook al betrokken bij het opstellen van de wetgeving. Daarom
adviseren de leden om de huidige Commissie zo snel mogelijk uit te breiden en de expertise
ervan te diversifiëren, door minstens 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden toe te
voegen.
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