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VI de Staatshervorming 

● 1 juli 2014: overdracht van verschillende 

competenties naar de Gewesten 

 

● 1 januari 2015: overdracht van personeel 

► 2 dierenartsen van de inspectiedienst 

► 1 administratieve assistent van de 

normatieve dienst 
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Realisaties 2015   

Behandeling van vragen 
 

● Vragen - interpellaties 

► Van parlementairen 

► Van burgers 

► Van professionelen  

► Van dierenrechtenorganisaties 

► … 



Realisaties 2015 

Behandeling van klachten 
 

● Online formulier 

● 186 dossiers geopend waarvan 74 

geklasseerd zonder verder gevolg  

   (buiten bevoegdheid) 

● 70 inspecties 
 



Realisaties 2015 

Nemen van de beslissing voor de  

bestemming van inbeslaggenomen dieren 

opgestart door de politiediensten 
 

 

● 18 dossiers 

 

● 13 beslissingen 



Realisaties 2015 

Behandeling van erkenningen 

  

● Aanvragen 

► 6 vestigingen voor commercialisatie van dieren 

► 2 gebruikers van proefdieren 

► 1 particulier (zoogdier buiten de + lijst) 

 

● Opvolging van de erkende vestigingen  

► Administratieve controles - updates  

► Inspecties 

► Statistieken - gebruik van proefdieren 

► Werking van de Ethische Commissies 

 



Realisaties 2015 

Behandeling van vergunningen -

vrijstellingen 

 

● 1 transporteur 

 

● 3 Ethische Commissies 

 

● 1 vrijstelling dierentuin 



Realisaties 2015 

Behandeling van subsidie-aanvragen (11) 
 

 

Behandeling van de aanvragen voor erkenningen 

van vormingen gevolgd in het buitenland (11) 

 

► personeel proefdiergebruikers 

 



Realisaties 2015 

Wettelijke aanpassingen 
 
• De naleving van de Wet van 14 augustus 1986 en haar 

uitvoeringsbesluiten wordt voortaan geregeld door het (Brussels) 
Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en 
bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (geïnitieerd). 

• Verbod op het houden van dieren met het uitsluitend of voornamelijk oog 
op productie van bont (geïnitieerd). 

• De oprichting van een Brusselse Raad voor Dierenwelzijn om advies te 
verlenen over thema’s met betrekking tot dierenwelzijn (geïnitieerd). 

• Identificatie en registratie van honden in functie van het nieuw model van 
Europees paspoort die een federale bevoegdheid is gebleven 
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad).  

• Verbod op chirurgische castratie van biggen (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad).  
 



Realisaties 2015 
Synergie binnen en buiten het Instituut 

 
• Protocol van samenwerking tussen het FAVV en de Regio’s  

– De controle van dierenwelzijn verzekeren in de vestigingen waar ze rusten, verblijven of 
eventueel geëuthanaseerd worden en waar het FAVV controles uitvoert met betrekking tot 
andere materies. 
 

• Intergewestelijk Ministerieel Overleg voor Dierenwelzijn (IMOD) 
– Organiseert de samenwerking tussen de Regio’s voor het coördineren van de uitwerking van 

de Europese en regionale politiek wat betreft dierenwelzijn en de implementatie ervan in de 
regio’s voor de elementen die een gecoördineerde politiek rechtvaardigen 
 

 

• Conventie van samenwerking tussen Regio’s en het 
contactpunt PARERE (= alternatieve methodes voor het gebruik van 
proefdieren) 

 

 



Realisaties 2015 

Synergie binnen en buiten het instituut 

 
• Deontologisch Comité 

 

• Dierentuincommissie  

 

• Europese Commissie 

– Missie FVO 

– Proefdieren  - opvolging Richtlijn 

 



Realisaties 2015 

Synergie binnen en buiten het instituut 

 

• Werkgroep - « Hond in de publieke omgeving »  

 

• Studiedag: toelichting beleid en inspecties inzake 
dierenwelzijn door verschillende instanties (regio’s, 
politiediensten, gemeenten, …)  



Realisaties 2015 

Aanpassingen van gebruiksinstrumenten van LB 

 

• Website 

• Databank inspectie 

• Databank erkenning 

• Template – Formulieren – Procedures 

 



Aanwervingen  

• 3 dierenartsen 

• 1 juriste 

• … 
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► I. Beleid & wetgeving DWZ verfijnen & aanpassen 

 

DOEL? 

 

• Gewest wil verdergaan met de evaluatie en verfijning van het 

beleid en wetgeving in functie van de stedelijke omgeving 

 

•  Komen tot een duidelijke, transparante wetgeving 
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PLANNING 



• Normen voor verhandeling dieren (honden, nieuwe 

gezelschapsdieren) onderzoeken, beoordelen en versterken 

 

 

• Registratie gezelschapsdieren: kat - intergewestelijk overleg om 

een centrale database op te starten / hond - voorbereidend werk 

en onderhandelingen nieuwe beheerder database 

 

• Kattenplan: overleg opstarten met alle betrokken instanties met 

betrekking tot de laatste stap van het kattenplan 
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PLANNING 



• Bestaande initiatieven i.v.m. alternatieve methoden evalueren en 

een overzicht behouden van de instellingen die lid zijn van het 

Europees netwerk van labo’s voor validatie van Alternatieve 

Methoden (EU_NETVAL) 

 

• Juridische analyse opstarten om na te gaan welke pistes een 

daling van het aantal proefdieren kunnen realiseren binnen de 

Europese en federale wetgeving 
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PLANNING 



► II. Externe partners aanzetten tot gedrag dat DWZ 

ten goede komt 

 

• Een intensievere samenwerking aangaan met de Brusselse 

gemeenten in het kader van dierenwelzijn 

 

• Meer middelen voorzien voor projecten die het welzijn van dieren 

bevorderen - in samenspraak met de gemeentebesturen 

 

• Investeren in wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve 
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► III. Synergieën ontwikkelen inzake DWZ binnen en 

buiten het instituut 

 

 

Samenstelling van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn  
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PLANNING 

   



 

BRUSSELSE RAAD DIERENWELZIJN 
 

► Raad voor Dierenwelzijn - opgericht Dierenwelzijnswet 14 

augustus 1986  

 

► N.a.v. de Zesde Staatshervorming  gewestelijke materie  
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PLANNING 



 

BRUSSELSE RAAD DIERENWELZIJN 

 

► Raad biedt op vraag van de bevoegde Staatssecretaris Bianca 

Debaets adviezen over thema’s met betrekking tot dierenwelzijn 

 

► Raad kan ook op eigen initiatief adviezen formuleren 

 

► Adviezen zijn niet-bindend  belangrijke leidraad in het bepalen 

van een grootstedelijk en diervriendelijk beleid in Brussel 
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PLANNING 



 

BRUSSELSE RAAD DIERENWELZIJN 

SAMENSTELLING 

 

► vnl. Brusselse organisaties:  

    …o.a. dierenasielen, dierenrechtenorganisaties, NL/FR Orde 

    Dierenartsen, beroepsorganisatie dierenartsen, sector handel/teelt,  

    VSGB, etc. aangevuld met experten uit de wetenschappelijke  

    wereld 
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PROJECTEN 



► III. Synergieën ontwikkelen inzake DWZ binnen en 

buiten het instituut 
 

 

• Overleg met andere gewesten om het Deontologisch Comité van 

de Dierproeven meer slachtkracht te geven inzake controle, 

opvolging en werking van de Ethische Commissies die 

onderzoeksprojecten met dieren kunnen goedkeuren 

 

• Voorbereiding van de invoering van het Deontologisch Comité 

van de Dierproeven  (tot 2017 georganiseerd op federaal niveau) 
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PLANNING 



► IV. Externe actoren responsabiliseren door 

toezicht op naleving van wetgeving inzake DWZ 

 

• Inspecties op het terrein organiseren om naleving van de 

wetgeving te controleren 

 

• Samenwerking met andere diensten en instanties bevorderen 
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PLANNING 



► v. Actief communicatiebeleid inzake DWZ 

 

• Communicatiecampagnes uitwerken  sensibiliseren inzake 

dierenwelzijn 

 

• Samenwerking met dierenartsen, asielen en scholen bevorderen 

 

• Zichtbaarheid Leefmilieu Brussel versterken als adminstratieve 

zetel bevoegd voor Dierenwelzijn in Brussel 
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PLANNING 



  Merci pour votre attention ! 
 
  Dank voor jullie aandacht ! 
 

Nathalie MAQUET 

Tom RIJSSELAERE 

 

Dienst Dierenwelzijn 

Dept Inspectie en verontreinigde bodems 


