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Het aantal aangiften van dierenleed bedraagt meer dan 5.000 per 
jaar, alleen al in Vlaanderen. Schandalen zoals de brutale behan-
deling van dieren in kwekerijen en slachthuizen, gewetenloze brood-
fokkers en handelaars die te jonge en zelfs zieke hondenpuppy’s 
invoeren, de ontoereikende middelen voor de dierenasielen... halen 
regelmatig de voorpagina van de kranten.

In dit korte bestek wil het Vlaams Belang aangeven dat wij als partij 
ook oog hebben voor het welzijn van dieren. In de parlementen en 
lokale besturen komen onze verkozenen regelmatig tussen om wan-
toestanden terzake aan te klagen. En dat gaat heus niet alleen over 
de barbaarse rituele slachtingen bij de zogenaamde ‘Offerfeesten’.

WELZIJN
OOK VOOR DIEREN
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GEMEENTELIJK
VLAK

DIERENWELZIJN OP

In elke stad en gemeente willen wij een schepen bevoegd voor die-
renwelzijn, dat is vooralsnog te weinig het geval. Hij/zij zorgt voor 
een dienst ‘Dierenwelzijn’ met een eigen meldpunt dat bij het brede 
publiek bekend wordt gemaakt. Daar kunnen door elke burger wan-
toestanden worden aangeklaagd.

Natuurlijk moeten die klachten ook daadwerkelijk worden opgevolgd, 
daarom moet er in elke politiezone minstens één inspecteur worden 
opgeleid tot deskundige inzake dierenwelzijn. Noem het gerust een 
dierenpolitie. Zo kan wie dieren mishandelt, snel bekeurd of zelfs 
gerechtelijk gestraft worden. In Vlaanderen bestaat immers een bij-
na-straffeloosheid voor dierenbeulen: amper 6 procent van de feiten 
van dierenmishandeling wordt effectief bestraft. Het Vlaams Belang 
wil dat dierenbeulen niet langer hun straf ontlopen.
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DIERENKERKHOF

ASIELEN

ZWERFKATTEN

De schepen voor dierenwelzijn kan ook nagaan – in samenspraak 
met zijn collega’s uit de buurgemeenten – of de inrichting van een 
gezamenlijk dierenkerkhof aangewezen is. Bij veel mensen bestaat er 
een sterke emotionele band met hun huisdier en is het zelfs hun beste 
vriend. Dat moet gerespecteerd worden.

De Vlaamse regering faalt inzake opvang voor dieren: zij moet drin-
gend een subsidieregeling voor de asielen uitwerken. De vrijwilligers 
in die sector zijn werkelijk de wanhoop nabij en bovendien kan men 
als minister al die goedwillende mensen niet steeds meer verplichtin-
gen opleggen, maar als overheid geen steun bieden!

Sterilisaties voorkomen overbevolking, hygiëneproblemen en veel 
leed (kou, ziekten, honger) voor de katten zelf. Gemeenten moeten 
meer voorlichtingscampagnes organiseren en korting bieden op 
de sterilisatiekosten bij de dierenarts. 
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SLACHTHUIZEN
Het is goed dat voortaan een Vlaams inspectieteam de slachthuizen 
gaat controleren (mét opsporings- en vaststellingsbevoegdheid) en 
dat beelden van cameratoezicht kunnen worden gebruikt als bewijs-
materiaal. Alleen moet de regering dan wel voldoende middelen 
en personeel voorzien om deze taak in de tientallen slachthuizen naar 
behoren te vervullen...
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Ritueel slachten botst met onze Europese kijk op dierenwelzijn. Toch 
gebeurt dit meer en meer: de cijfers van de Vlaamse slachthuizen 
(2016) toonden aan dat 94% schapen, 48% kalveren en 21% runde-
ren zonder verdoving gedood werden! 

Het is voor het Vlaams Belang bovendien onaanvaardbaar dat vlees 
van ritueel geslachte dieren op het bord belandt van nietsvermoeden-
de consumenten (die nochtans deze dierenmishandeling verafschu-
wen). De cijfers vormen een bewijs dat de multiculturele samenleving 
zodanig is ontspoord dat niet langer de moslim zich aanpast, maar 
dat de Vlaming zich dient te schikken naar de voorschriften van de 
islam! 

Daarom dienden wij verschillende voorstellen in om daaraan een ein-
de te maken. Uiteindelijk bleek dat ook hier de aanhouder wint: na ons 
jarenlang  aandringen gaan de andere partijen eindelijk akkoord om 
vanaf 2019 onverdoofd slachten in Vlaanderen te verbieden. Twee 
minpunten evenwel: dat verbod mocht voor ons part meteen van 
kracht worden en zou natuurlijk ook moeten gelden voor runderen en 
kalveren!

Onze verkozenen stelden ook kritische vragen over de import van ‘ha-
lalvlees’ uit het buitenland en het aanbieden van ‘halal’-maaltijden in 
sommige scholen. De strijd tegen het ritueel mishandelen van dieren is 
nog niet gestreden...

ONVERDOOFD
SLACHTEN
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‘PROEF’DIEREN

‘HUIS’DIEREN

Het testen van geneesmiddelen veroorzaakt niet zelden angst en pijn 
door de proeven zelf én de manier waarop de dieren worden gehuis-
vest. Nochtans zijn die experimenten op dieren niet altijd nodig, 
zo bijvoorbeeld hebben een deel van de medicijnen - als 
die al werken bij een proefdier - niet hetzelfde effect 
bij mensen. Daarom pleit het Vlaams Belang voor 
alternatieven voor proefdierenonderzoek en 
kunnen aanvragen daartoe alleen na strenge 
toetsing en uitgebreid literatuuronderzoek. 
Door internationale data-uitwisseling kan 
men dierproeven maximaal vermijden. 

Sommige mensen pronken graag met dieren 
die helemaal niet geschikt zijn om als huisdier 
te houden. Onze partij pleit dan ook voor de uit-
breiding van de zogeheten positieve lijst (alleen 
nog dieren die gelet op hun natuurlijke gedragingen 
en behoeften echt geschikt zijn om als huisdier te houden). 
Dieren die niet op deze lijst staan, mogen niet gehouden of 
verhandeld worden.
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DIERENKWEEK
Middels talloze parlementaire vragen probeert onze partij een be-

tere aanpak van dierenmishandeling te bekomen. Zo vragen 
wij dat het kweken van huisdieren strenger wordt ge-

reglementeerd en zeker de illegale handel vanuit 
Oost-Europa. Elke honden- of kattenkwekerij 

alsook alle handelszaken, dierenasielen en 
-pensions dienen een geldige erkenning 

(HK-nummer) te bezitten. Die erkenning 
is vandaag geldig voor een periode 
van maximaal tien jaar, wij willen de 
maximumperiode beperken tot vijf 
jaar teneinde de controlefrequentie 
te verhogen. 

Het verbod op het verkopen van 
katten en honden op openbare 
markten moet via het lokale poli-
tiereglement worden uitgebreid 

naar alle gezelschapsdieren (ham-
sters, vogels...). Er is immers vaak 

sprake van een ‘impulsaankoop’ en 
dan krijgt de nieuwe eigenaar al gauw 

spijt van die aankoop. Daarom moet voor de 
aanschaf van bepaalde dieren een bedenktijd 

worden ingevoerd. 
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TRANSPORTEN
Ook op het Europese niveau komt het Vlaams Belang tussen: 

• tegen de internationale transporten van miljoenen levende dieren 
(waarbij deze duizenden km ver worden vervoerd in erbarmelijke 
omstandigheden)

• over de illegale handel in dieren (wereldwijd de derde na drugs 
en wapens!) 

• over de praktijken bij de online-handel in dieren (ook van bedreig-
de soorten en afgeleide produkten zoals ivoor). 

Steeds weer wordt de Europese Commissie door onze fractie aange-
maand maatregelen te nemen voor een doeltreffende bestrijding van 
deze kwalijke handel en wandel.

U ziet, beste lezer: de media berichten zelden of nooit over onze initi-
atieven terzake, maar daarom geven we de moed nog niet op. 

Steun onze verkozenen in hun strijd voor meer dierenwelzijn, uw stem 
voor hen betekent:

Welzijn, ook voor dieren!
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Vlaams Belang
info@vlaamsbelang.org | facebook.com/vlbelang | 02 219 60 09


