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Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers 
 
 
Question parlementaire Parlementaire vraag 
 
 
Vraagnummer : 55-2-001072 
 
Parlementslid : BURY Katleen 
 
Geregistreerd : 28/02/2022 
 
Einde termijn : 05/04/2022 
 
Titel : Klachten/veroordelingen dierenmishandeling. 
 
Dierenmishandeling is een onderschat probleem. In de pers verschijnen geregeld 
berichten over verwaarlozing en foltering van dieren, broodfok en andere. 
Dierenopvangcentra zitten overvol. Ook het promoten van nieuwe hypes speelt hierin 
mee (Labradoodle-rage). Wanneer een hype over is, worden deze dieren 
verwaarloosd of achtergelaten. Dierenmishandeling is een ruim begrip en omvat alle 
niet noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden, waardoor dierenleed 
wordt aangedaan, letsel toegebracht, of ernstig in hun welzijn benadeeld worden. 
1. Hoeveel klachten bij politie en parket werden er de afgelopen vijf jaar geformuleerd? 
Graag telkens een opsplitsing per gerechtelijk arrondissement. 
2. Hoeveel effectieve veroordelingen werden de afgelopen vijf jaar uitgesproken? 
3. Hoeveel verboden om een dieren te houden werden de afgelopen vijf jaar 
uitgesproken? 
4. Kan er een opsplitsing gegeven worden tussen veroordelingen ten aanzien van 
particulieren en professionele dierenhouders? 
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Question n° 55-2-001072 de madame 
la députée Katleen BURY du 
28/02/2022 au Vice-Premier ministre 
et ministre de la Justice et de la Mer 
du Nord. 
 

Vraag nr. 55-2-001072 van mevrouw de 
volksvertegenwoordiger Katleen 
BURY van 28/02/2022 aan de Vice-
eersteminister en minister van Justitie 
en Noordzee. 

 
 
1) Vous trouverez en annexe la réponse 
à la question concernant les parquets. 
En ce qui concerne les chiffres relatifs 
au nombre de plaintes déposées auprès 
de la police, je vous renvoie au ministre 
de l'Intérieur. 
 
 
2) Les statistiques des condamnations 
prononcées sont établies à partir des 
données enregistrées au casier 
judiciaire central (extraction au  
16/03/2021), qui sont effectives au sens 
qu’elles ne sont plus susceptibles de 
recours dans les délais ordinaires. Pour 
les infractions aux bien-être animal à 
entendre dans un sens large, ont été 
prises en compte les infractions 
relatives à la destruction des animaux 
(art. 538-541 du Code Pénal), à la police 
sanitaire des animaux et à la protection 
des animaux. Sur cette base, on 
dénombre 150 condamnations 
prononcées en 2017, 173 en 2018 et 
246 en 2019. Les chiffres pour les 
années plus récentes ne sont pas 
encore disponibles. 
 
 
3) En 2017, 71 interdictions de détenir 
des animaux ont été prononcées, 77 en 
2018 et 112 en 2019. 
 
 
4) L’information relative au statut 
professionnel éventuel des condamnés 
est un élément de contexte qui n’est pas 
enregistré au casier judicaire central.  
 

 
 
1) In de bijlage vindt u het antwoord op de 
gestelde vraag voor wat de parketten 
betreft. Voor de cijfers over het aantal 
klachten bij de politie verwijs ik u graag 
door naar de minister van Binnenlandse 
Zaken. 
 
 
2) De statistieken van de uitgesproken 
veroordelingen worden opgemaakt op 
basis van de gegevens van het Centraal 
Strafregister (extractie op 16 maart 2021) 
en betreffen effectieve veroordelingen, 
waarvoor dus geen rechtsmiddel meer 
kan worden aangewend binnen de 
gewone termijn. Voor de misdrijven tegen 
het dierenwelzijn in ruime zin werden de 
misdrijven inzake het ombrengen van 
dieren (artt. 538 tot 541 van het 
Strafwetboek), inzake de 
gezondheidspolitie van de huisdieren en 
inzake de dierenbescherming in 
aanmerking genomen. Op basis daarvan 
tellen we 150 uitgesproken 
veroordelingen in 2017, 173 in 2018 en 
246 in 2019. De cijfers voor de recentere 
jaren zijn nog niet beschikbaar. 
 
 
3) Er werden 71 verboden om dieren te 
houden uitgesproken in 2017, 77 in 2018 
en 112 in 2019. 
 
 
4) De informatie betreffende het 
eventuele statuut van professionele 
dierenhouder van de veroordeelden is 
een contextelement dat niet wordt 
geregistreerd in het Centraal 
Strafregister.  
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Les chiffres demandés ne sont dès lors 
pas disponibles. 
 

De gevraagde cijfers zijn dan ook niet 
beschikbaar. 

 
 
 
 
 

V. VAN QUICKENBORNE 
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord 

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee 
 
 
 
 
Bijlage(n)/annexe(s) : 1 


