
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 392
van ELS STERCKX
datum: 27 januari 2021

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, 
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Dierenwelzijnsfonds  -  Middelen

In 2018 heeft een vrouw uit Lubbeek 1,3 miljoen euro nagelaten aan 
het Dierenwelzijnsfonds. In 2019 hebben inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn 270 
boetes uitgeschreven wegens dierenverwaarlozing, samen goed voor een bedrag van 
190.000 euro. 

De middelen in dit Dierenwelzijnsfonds komen voort uit de registratie van honden, het 
ontvangen van administratieve boetes, schadevergoedingen en ook schenkingen. De 
opbrengsten van het fonds dienen gebruikt te worden voor projecten die ten goede 
komen van het dierenwelzijn.

1. Hoeveel registraties van honden hebben er in 2018, 2019 en 2020 plaatsgevonden? 
Welke bedragen zijn er in 2018, 2019 en 2020 ontvangen? Welk bedrag moet nog 
ontvangen worden?

2. Wat zijn de opbrengsten van de administratieve boetes in 2018, 2019 en 2020? 
Welke bedragen zijn er in 2018, 2019 en 2020 ontvangen? Welk bedrag moet nog 
ontvangen worden?

3. Wat zijn de opbrengsten van de schadevergoedingen in 2018, 2019 en 2020? Welke 
bedragen zijn er in 2018, 2019 en 2020 ontvangen? Welk bedrag moet nog 
ontvangen worden?

4. Wat zijn de opbrengsten van de schenkingen in 2018, 2019 en 2020?

5. Kan de minister een volledig overzicht bezorgen van alle inkomsten en uitgaven van 
het Dierenwelzijnsfonds? Graag van 2016 tot 2020.

6. Kan de minister een overzicht bezorgen van de projecten voor dierenwelzijn waaraan 
middelen zijn overgemaakt? Zijn er voorwaarden verbonden aan de toekenning van 
die middelen? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?



BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, 
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD 
op vraag nr. 392 van 27 januari 2021
van ELS STERCKX

1. Voor het aantal registraties verwijs ik u naar de website van de dienst Dierenwelzijn 
(https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/cijfers).
Volgende bedragen werden ontvangen in het kader van de registraties van honden: 

- 2018: 388.972 euro
- 2019: 395.356 euro
- 2020: 422.748 euro

Het bedrag voor januari 2021 moet nog gevorderd worden bij de firma die de 
registraties van honden beheert. Dit bedrag is 35.596 euro.

2. Volgende bedragen werden ontvangen in het kader van de minnelijke schikkingen 
die door de dienst Dierenwelzijn werden voorgesteld: 

- 2018: 127.786,57 euro
- 2019: 151.253,88 euro
- 2020: 106.830,88 euro

Het bedrag dat nog moet worden ontvangen voor de minnelijke schikkingen die in 
2018, 2019 en 2020 werden opgelegd, is 122.733,18 euro.

3. Nihil.

4. Nihil.

5. Zie bijlage.

6. Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan het toekennen van een subsidie 
door het Dierenwelzijnsfonds. Elke subsidieaanvraag wordt gescreend door experten 
binnen de dienst Dierenwelzijn en aan mij voor goedkeuring voorgelegd. Volgende 
projecten werden gesubsidieerd door het Dierenwelzijnsfonds: 

- subsidie toegekend aan de KU Leuven voor het ontwikkelen van een techniek 
voor de geslachtsbepaling van kuikens in witte eieren

- subsidie toegekend aan de Universiteit Gent, ter ondersteuning van het 
onderzoek naar  ‘Feline Infectieuze Peritonitis’ (FIP)

- subsidie toegekend aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
(VITO), voor de ontwikkeling en validatie van een alternatieve methode voor het 
testen van oogirriterende substanties

BIJLAGE

Inkomsten en uitgaven van het Dierenwelzijnsfonds

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/cijfers
http://www.vlaamsparlement.be/link?id=11898

