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TOELICHTING

Uit de meest recente officiële statistieken die Vlaams volksvertegenwoordiger  
Filip Brusselmans bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft opgevraagd 
(Schriftelijke vragen Vl.Parl. 2019-20, nr. 99, aan minister Ben Weyts) blijkt dat 
tussen 2016 en 2018 het aantal meldingen van dierenverwaarlozing of -mishandeling 
met 20 procent gestegen is, tot 5615 meldingen in 2018. Nog onrustwekkender is 
de vaststelling dat het aantal processen-verbaal (pv’s) tussen 2016 en 2018 met 
bijna 60 procent gestegen is, met een totaal van 694 pv’s in 2018! 

Het aantal in beslag genomen dieren is in diezelfde periode ook fors gestegen, 
ondanks een daling in 2017. In 2018 werden er 3291 dieren in beslag genomen, 
tegenover 2435 in 2016, opnieuw een stijging van 35 procent. Honden en katten 
vormen nog steeds de grootste groep in die statistieken, al is er een opvallende 
toename van het aantal vogels en pluimvee.

Een kordaat beleid is noodzakelijk om het welzijn van die dieren te verzekeren. 
Dierenwelzijn moet gegarandeerd zijn vanaf de geboorte van het dier tot aan zijn 
laatste adem. Dat betekent dat er naast een strenge controle op broodfokkerij en 
de invoer van dieren, ook strenge straffen moeten komen voor eigenaars die de 
wetgeving op het dierenwelzijn overtreden.

Filip BRUSSELMANS
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,

 – gelet op:
1° het brede draagvlak in Vlaanderen om alle vormen van dierenleed maximaal 

te voorkomen;
2° het stimuleren van gemeenten om het dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau 

te versterken;

 – overwegende dat:
1° het wenselijk is om een specifieke, speciaal daarvoor opgeleide politiedienst 

te belasten met het daadwerkelijke onderzoek naar dierenmishandeling 
en met de controle, zowel proactief als reactief, op de naleving van de 
wetgeving op het dierenwelzijn;

2° de oprichting van een dergelijke gespecialiseerde dierenpolitie kan 
bijdragen tot een verlichting van het takenpakket van andere diensten, die 
onvoldoende zijn toegerust voor dergelijke opdrachten;

3° het wenselijk is een centraal telefoonnummer voor het melden van dieren 
in nood en van dierenmishandeling te creëren;

 – vraagt de Vlaamse Regering om:
1° voor Vlaanderen een bijzondere afdeling bij de lokale politie in het leven 

te roepen die zich richt op politiewerk met betrekking tot dieren en hun 
eigenaars, en daarvoor een algemeen opleidingstraject uit te werken;

2° de inspecteurs die het opleidingstraject succesvol doorlopen hebben, in het 
bijzonder te belasten met de aanpak van dierenmishandeling en dierenver-
waarlozing, alsook met andere taken die verband houden met het toezicht 
op de naleving van de wetgeving op het dierenwelzijn;

3° het huidige meldpunt uit te breiden met een centraal telefoonnummer voor 
meldingen over dieren in nood en over dierenmishandeling;

4° een wettelijk kader te creëren voor een houdverbod van minstens tien jaar 
tot levenslang als mogelijke sanctie bij verwaarlozing of mishandeling van 
dieren;

5° een invoerverbod uit te werken voor honden uit Oost-Europa die met een 
louter commercieel doel verkocht worden;

6° de mogelijkheid te onderzoeken om een vorm van bedenktijd te verplichten 
voor de aankoop van bepaalde huisdieren, gekoppeld aan een degelijke 
voorlichting over de tijd en de kosten die aan een huisdier verbonden zijn.
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