Vragenlijst geef ons uw stem (https://geefonsuwstem.brussels/nl)
1. Vul uw gegevens in om uw deelname te bevestigen.
a. U bent M/V/X ? *
b. Hoe oud bent u?Deze vraag is verplicht *
c. Uw woonplaats:Deze vraag is verplicht *
d. Wat is uw e-mailadres?Deze vraag is verplicht *
2. UW BEELD VAN DIERENWELZIJN IN HET BRUSSELS GEWEST*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
3. Worden de dieren voldoende beschermd in het Brussels Gewest ?

Nee niet genoeg
4. Zijn de inspanningen van het Gewest op dit vlak zichtbaar genoeg?

Ja maar kan beter
5. BASISPRINCIPES VAN DE WET*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
6. Een dier is een levend wezen met gevoelens, eigen belangen en waardigheid, en
heeft daarom recht op speciale bescherming.

Helemaal mee eens
7. Als levend wezen mag niemand, behalve in geval van overmacht, handelingen
verrichten die de onnodige dood of onnodig letsel, verminking, pijn of lijden van
een dier tot gevolg hebben.

Helemaal mee eens
8. Waarom dieren beschermen? Omdat ze leven? Omdat ze gevoelig zijn? Moet er
een gradatie van bescherming zijn naargelang de diersoort?
Omdat het levende wezens zijn met gevoelsvermogen, individuen met een vorm van
bewustzijn, eigen belangen en een bijzondere waardigheid. Ze moeten niet alleen
beschermd worden tegen misbruiken, lijden en schendingen van hun welzijn en
tegen wreedheden maar ook zoveel mogelijk zich kunnen ontplooien conform hun
behoeften.
9. HOUDEN VAN DIEREN*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
10. Er moet een lijst komen van alle diersoorten die Brusselaars thuis mogen
houden. Helemaal mee eens
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11. Iedereen die een dier houdt, moet het huisvesten, verzorgen en voeden volgens
zijn behoeften.

Helemaal mee eens
12. Welke diersoorten mogen thuis gehouden worden? En wat vindt u van de
voorwaarden die aan dieren moeten geboden worden om ze te houden?
Geef uw mening

Enkel bepaalde gedomesticeerde dieren mogen thuis gehouden worden. Zeker
geen wilde dieren. Er moeten minimale normen opgelegd worden voor het
houden van die dieren. Te beginnen met minimale normen voor honden en
katten. Hierover zijn twee zeer uitgebreide en degelijke adviezen opgemaakt
door de Brusselse Raad voor dierenwelzijn.
13. HANDEL IN DIEREN*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
14. De wet staat onder bepaalde voorwaarden de uitbating toe van dierenwinkels,
asielen, dierentuinen, katten- en hondenhotels, ...

Matig mee eens
15. De wet omkadert het gebruik van dieren in circussen, met een lijst van
toegestane diersoorten.

Matig mee eens
16. Draaimolens moeten verboden blijven en ritten, op bepaalde plaatsen, ingeperkt
worden voor paarden, pony's, ezels en muildieren (paardachtigen).

Helemaal mee eens
17. Mag dit soort plaatsen bestaan? Is er een nieuw kader nodig? Moeten andere
activiteiten worden verboden of gereglementeerd?

De verkoop van dieren in winkels moet verder aan banden gelegd worden.
Broodfok moet eruit en de kweek van honden en katten door de betere
fokkers moet de norm worden. Adoptie uit het asiel moet bevorderd
worden. Het gebruik van wilde dieren in circussen moet verboden blijven.
Het gebruik van andere dieren in circussen is nu nog toegelaten, dat moet
verder afgebouwd worden. Het gebruik van draaimolens voor pony’s moet
verboden blijven.
18. Het houden van dieren voor bontproductie en het dwangvoederen van dieren
moeten verboden blijven.

Helemaal mee eens
19. Hebt u suggesties om de belangstelling voor dit soort producten te verminderen
(bv. vermijden van reclame of berichtgeving in magazines)?
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Er moet een handelsverbod komen: de verkoop van bont en van foie gras die
afkomstig is van onder dwang gevoederde dieren moet verboden worden in
het Brussels Gewest.
20. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van loslopende, verloren of
achtergelaten dieren. Het gevonden dier kan worden toevertrouwd aan een
particulier, een asiel of een dierentuin (afhankelijk van de soort).

Matig mee eens
21. Als het dier niet binnen de 2 weken wordt opgehaald, wordt het eigendom van de
persoon die het in huis neemt. Deze termijn bedraagt 45 dagen in het geval van
een hond.

Matig mee eens
22. Wat vindt u van de verplichtingen die aan asielen en particulieren worden
opgelegd om de eigenaar van het dier te vinden? Moet deze periode van 2
weken langer of korter worden?

De gemeente zou geen loslopende, verloren of achtergelaten dieren mogen
toevertrouwen aan particulieren. Hier is in het verleden reeds veel fout
gelopen. Sommige particulieren zagen hierin de mogelijkheid om een handel
op te zetten en de dieren te verkopen. Loslopende, verloren of achtergelaten
dieren moeten altijd toevertrouwd worden aan een erkend asiel. De periode
van 2 weken is OK.
23. Het identificeren en registreren van honden en katten is verplicht.

Helemaal mee eens
24. Tenzij het om een fokker gaat, is het steriliseren van katten sinds 1 januari 2018
verplicht om de wildgroei van zwerfkatten, waarvan het welzijn vaak in gevaar is,
tegen te gaan.

Helemaal mee eens
25. Moeten deze verplichtingen behouden worden? Moeten ze uitgebreid worden
naar andere diersoorten? Om welke redenen?

De verplichte sterilisatie van katten moet absoluut behouden blijven. Dat is
echt noodzakelijk om het aantal katten in de asielen en het aantal zwerfkatten
onder controle te houden. De bedoeling is dat elke kat een warme thuis vindt
en dat is momenteel nog niet mogelijk. Er zijn nog teveel katten die hun leven
op straat moeten slijten en er worden nog teveel (ongewenste) katten in de
asielen gedumpt.
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26. De wet staat onder bepaalde voorwaarden toe dat erkende inrichtingen
(dierenwinkels, fokkerijen of asielen) reclame maken om dieren te verkopen of
weg te geven.

Matig mee eens
27. Die inrichtingen moeten informatie verstrekken over de verzorging van de dieren
die worden verkocht of weggegeven.

Helemaal mee eens

28. Voor of tegen reclame op sociale media? Wat vindt u van de leefomstandigheden
van dieren die in dierenwinkels worden verkocht? Wat vindt u van de garanties
die aan kopers worden geboden? Wat denkt u over de herkomst van de
verkochte dieren?

Tegen reclame op sociale media of het internet in het algemeen tenzij voor
asielen. Dieren die gratis weggegeven worden op sociale media leidt vaak tot
impulsieve beslissingen om een dier in huis te nemen.

29. TRANSPORT VAN DIEREN*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
30. De Europese verordening 1/2005 legt passende en voldoende verplichtingen op
aan het commercieel vervoer van dieren. Meer informatie over dit onderwerp
vindt u hier.

Het vervoer van levende dieren moet - zolang mensen vlees eten - vervangen
worden door vervoer van karkassen. De dieren moeten geslacht worden
dichtbij waar ze gekweekt worden. Het transport moet sterk beperkt worden.
Er moet een limiet komen op transport van levende dieren. Maximaal 8 uur
voor runderen, varkens en schapen en maximaal 4 uur voor kippen en
paarden.
31. Wat vindt u van de omstandigheden waarin dieren worden vervoerd? Wat vindt u
van de duur van het transport?

Ja. Bijvoorbeeld: Honden (8 weken) en katten (13 weken) die niet gespeend
zijn mogen niet vervoerd worden tenzij met het moederdier. Katten moeten
gesteriliseerd zijn. Honden en katten moeten gechipt en geregistreerd zijn. Er
moeten voorwaarden opgelegd worden aan de luchtvochtigheid en de
temperatuur. De dieren moeten in hun transportkooi rechtop kunnen staan en
zich comfortabel kunnen draaien en gaan liggen. Afhankelijk van de diersoort
moeten er voorwaarden voor de duur van het transport opgelegd worden.
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32. Moet er een specifieke wet komen voor niet-commercieel vervoer van dieren?
Welke maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de soorten (o.a.
leeftijd, gezondheidstoestand, aantal), de temperatuur en de af te leggen
afstand? Hebt u nog andere suggesties?
Geef uw mening

Ja. Afhankelijk van de soort en de leeftijd moeten specifieke regels
vastgelegd worden.
33. IMPORT EN DOORVOER*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
34. Om het dierenwelzijn te waarborgen, stelt de Regering voorwaarden aan de
import en doorvoer van dieren op haar grondgebied.

Helemaal mee eens
35. Welke maatregelen moeten genomen worden om het dierenwelzijn te
garanderen bij de import of doorvoer op het Brussels grondgebied? Onder welke
voorwaarden?
Geef uw mening

Het Brussels Gewest moet de transporten op haar grondgebied controleren
en nagaan of de huidige regels gerespecteerd worden. Het Brussels Gewest
moet er bij Europa op aandringen samen met de andere twee Gewesten om
verre veetransporten aan banden te leggen en transport van dieren te
vervangen door transport van vlees. Dieren moeten geslacht worden zo
dicht mogelijk bij de plaats waar ze gekweekt worden.
36. DODEN VAN DIEREN*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
37. Een gewerveld dier (hond, koe, paard, vis, vogel, enz.) mag alleen worden
gedood door een persoon met de vereiste kennis en vaardigheden, op de minst
pijnlijke manier. Behalve in geval van overmacht of noodzaak, mag het dier niet
gedood worden zonder verdoving of bedwelming.

Matig mee eens
38. Het slachten mag alleen gebeuren nadat het dier bedwelmd is of, in geval van
overmacht, op de minst pijnlijke manier.

Helemaal mee eens
39. De verplichting tot voorafgaande bedwelming geldt niet voor het slachten volgens
een religieus ritueel.

Helemaal niet mee eens
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40. Het doden en slachten door een particulier voor eigen gebruik, buiten een
slachthuis, is verboden behalve als het gaat om konijnen of pluimvee.

Matig mee eens
41. Momenteel gaat de wet alleen over gewervelde dieren en dus niet over
rivierkreeften, krabben en kreeften, die niet vooraf moeten bedwelmd worden.
Wat vindt u hiervan?

Verplichte verdoving moet ook geleden voor kreeften.

42. INGREPEN OP DIEREN*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
43. Het is verboden om bij een gewerveld dier (kat, geit, varken...) een of meer
ingrepen te verrichten die leiden tot amputatie of verwonding van een of meer
gevoelige delen van zijn lichaam, tenzij:
1. de ingreep nodig is vanuit veterinair oogpunt
2. de interventie verplicht is voor ziektebestrijding
3. op basis van een door de overheid opgestelde lijst, met het oog op het
nutsgebruik van het dier of om de voortplanting te beperken.

Matig mee eens
44. De toegestane ingrepen moeten onder verdoving gebeuren, behalve als dit niet
nodig is of als dit niet mogelijk is voor de dierenarts.

Helemaal mee eens
45. Wat vindt u van het tatoeëren van dieren? En van de deelname van dieren met
geknipte oren of staarten aan shows of wedstrijden?

Tatoeëren van dieren om de kunst en omdat de eigenaar het mooi vindt
moet verboden worden. Deelname van dieren met geknipte oren of
staarten aan shows en wedstrijden moet verboden worden. Ingrepen die
toegestaan zijn met het oog op nutsgebruik moeten aan banden gelegd
worden. Het zou verboden moeten zijn om dieren te verminken om
economische redenen (meer winst te maken) of om de dieren aan te
passen aan een houderijsysteem. Bijvoorbeeld het kappen van de snavels
van kippen opdat er duizenden dieren opeengepakt zouden kunnen zitten.
46. TESTS OP DIEREN*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
47. Het Brussels Gewest is gebonden aan de Richtlijn 2010/63/EU betreffende de
bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
In de basisprincipes van deze richtlijn staat dat ze "een belangrijke stap is in de
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richting van het bereiken van het einddoel om de tests op levende dieren voor
wetenschappelijke en onderwijskundige doeleinden volledig door andere
procedures te vervangen zodra dit wetenschappelijk mogelijk zal blijken. Om dat
doel te bereiken probeert de richtlijn de vooruitgang van alternatieve methoden te
vergemakkelijken
en te bevorderen. Daarnaast beoogt zij een hoog niveau van bescherming te
waarborgen in procedures waarvoor nog dieren nodig zijn." Meer info hierover
vindt u hier.
Rekening houdend met de grenzen van wat het Brussels Gewest kan doen,
graag uw mening over:
1. Moeten leveranciers, gebruikers en fokkers van proefdieren beter worden
opgeleid? Hoe?
2. Wist u dat er een databank van alternatieve methoden bestaat (re-place.be)?
3. Bent u genoeg geïnformeerd over wat dierproeven zijn, hoeveel dieren er
worden gebruikt, waarom ze worden gebruikt en welke pijn ze kunnen ervaren?
4. Hebt u suggesties?

Er moeten doelstellingen vooropgesteld worden voor een systematische
vermindering van dierproeven net zoals er doelstellingen vooropgesteld
worden om de werkloosheid of de CO2 uitstoot te verminderen.
Om te beginnen moeten proeven op honden, katten en primaten verboden
worden. Alsook pijnlijke proeven en proeven voor huishoudproducten.
48. INBREUKEN & SANCTIES*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
49. Bij inbreuken op de wet kan het dier dat onder de hoede is van de overtreder in
beslag worden genomen door de politie, maar ook door gewestelijke (inspecteurdierenartsen van Leefmilieu Brussel) en gemeentelijke agenten die belast zijn
met de bewaking, om het dier te beschermen.
50. Voor elke inbreuk kan de rechter de volgende straf uitspreken: een
gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en/of een boete van 50 tot 100.000 euro.
De rechter kan ook de inbeslagname en een permanent of tijdelijk verbod op het
houden van dieren bevelen.

Helemaal mee eens
51. Elk proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd, dat de zaak
zonder gevolg kan klasseren. In dat geval kan de administratie de zaak
overnemen en een administratieve boete van 50 tot 62.500 euro vaststellen.

Helemaal mee eens
52. Wat vindt u van de sancties? Volstaan ze of moeten er nieuwe bijkomen? Zo ja,
welke? Moet er een gradatie zijn in de ernst van de inbreuken en moeten de
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straffen daaraan aangepast zijn, of moet er een brede waaier gehandhaafd
worden?

Matig mee eens
53. IDEEËNBUS*
Wilt u deze categorie van vragen beantwoorden?
54. Vul uw gegevens in om uw deelname te bevestigen.

-

Er moet een verbod komen op het verhandelen van alle dieren op
markten. Het gezeul met dieren is niet meer van deze tijd en houdt
bovendien een risico in op de verspreiding van ziekten. De Brusselse
Raad voor Dierenwelzijn heeft hierover een advies overgemaakt aan de
minister dat nog niet is omgezet in wetgeving.

-

verplichte verdoving voor kreeften

- Elektrische halsbanden voor honden en katten moeten verboden worden.
- Verplichte beschutting voor alle dieren niet alleen voor paarden.
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