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VOORNAAMSTE WETSBEPALINGEN 

De voornaamste wetsbepalingen ter zake zijn de volgende: 

 Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en 
milieuaansprakelijkheid (hierna "Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid")1;  

 Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (hierna 'de wet op 
het dierenwelzijn')2: 

 Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren 
tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 
64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/973 (hierna 'verordening inzake 
dierenvervoer'); 

 Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van 
dieren bij het doden4 (hierna 'verordening inzake het doden van dieren'); en het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2017 betreffende de bescherming van dieren bij 
het slachten en doden;  

 Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 

betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de 
toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake 
diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, 
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) 
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het 
Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de 
Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de 
Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad5 
(hierna: “Verordening 2017/625”); en 

 De uitvoeringsbesluiten van de wet op het dierenwelzijn, en meer bepaald: 

˗ Koninklijk besluit van 1 maart 2000 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden 
gehouden dieren6; 

˗ Koninklijk besluit van 2 sepember 2005 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen 
en rondreizende tentoonstellingen7; 

˗ Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor 
dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (hierna: “besluit erkenning en 
verhandeling”)8; 

˗ Koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden 
gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden9; 

˗ Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van 
katten10; 

˗ Koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren (hierna: 
“proefdierenbesluit”)11; 

˗ Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden12; 

˗ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de identificatie 
en registratie van katten; en 

˗ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de lijst van reptielen die 
gehouden mogen worden en de minimumnormen voor het houden ervan13. 

                                                      
1 Ordonnantie van 25 maart 1999, vroeger getiteld 'Ordonnantie betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van 

misdrijven inzake leefmilieu' (B.S., 24 juni 1999), zoals hernoemd en gewijzigd door de ordonnantie van 8 mei 2014 (B.S., 18 juni 2014). 
2 B.S., 3 december 1986. 
3 PBEU, L 3 van 25 januari 2005, p. 86. 
4 PBEU., L 303/1 van 18 november 2009, p.1. 
5 PBEU, L 95 van 7 april 2017, p.1. 
6 B.S., 6 mei 2000. 
7 B.S., 12 september 2005. 
8 B.S., 6 juli 2007. 
9 B.S., 24 augustus 2009. 
10 B.S., 28 augustus 2012. 
11 B.S., 10 juli 2013. 
12 B.S., 27 juni 2014. 
13 B.S., 3 december 2020. 
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DOEL VAN DE WETGEVING 

De wetgeving ter zake is erop gericht het respect voor het dierenwelzijn te waarborgen. 

VOORNAAMSTE VERPLICHTINGEN  

A. Het houden  

1) Algemene verplichtingen 

Het is in wezen verboden dieren te houden die niet behoren tot de soorten of categorieën vermeld op 
een lijst opgesteld door de Regering14. Bij uitzondering kunnen evenwel ook dieren worden gehouden 
van andere soorten of categorieën dan die vastgelegd door de Regering: 

 in dierentuinen15; 

 in laboratoria16; 

 door particulieren17: 

˗ op voorwaarde dat ze bewijzen kunnen voorleggen dat de dieren werden gehouden voor de 
inwerkingtreding van de lijst met dieren die gehouden mogen worden (voor 1 oktober 2009, 
voor zoogdieren en voor 1 juni 2021 voor reptielen)18; of 

˗ indien ze in het bezit zijn van een erkenning afgeleverd door de minister bevoegd voor 
dierenwelzijn, op advies van het comité van deskundigen opgericht door de minister19; 

 door dierenartsen, voor zover het dieren van derden betreft die tijdelijk gehouden worden voor 
diergeneeskundige verzorging20; 

 door dierenasielen, voor zover het een verblijf betreft van dieren die in beslag zijn genomen, 
waarvan afstand werd gedaan of die aangetroffen werden zonder dat de houder ervan 
geïdentificeerd kon worden21; of  

 door handelszaken voor dieren, voor zover zij de dieren gedurende korte tijd houden en voor zover 
vooraf een schriftelijke overeenkomst werd gesloten met dierentuinen, laboratoria of particulieren22.  

 

 

 

 

 

 

 

De dieren moeten ook gehouden worden volgens de voorwaarden vastgelegd in de toepasbare wet- en 
regelgeving voor de dieren in kwestie. Zo : 

 moet ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft: 

- de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn 
fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van 
ontwikkeling, aanpassing of domestikatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te 
verschaffen23; 

                                                      
14 Artikel 3bis, § 1, van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor 

productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden (B.S., 24 augustus 2009) en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering betreffende de lijst van reptielen die gehouden mogen worden en de minimumnormen voor het houden ervan (B.S., 3 december 2020). 

15 Artikel 3bis, § 2, 1°, van de wet op het dierenwelzijn. 
16 Artikel 3bis, § 2, 2°, van de wet op het dierenwelzijn. 
17 Artikel 3bis, § 2, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
18 Artikel 3bis, § 2, 3°, a), van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van 

 niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
betreffende de lijst van reptielen die gehouden mogen worden en de minimumnormen voor het houden ervan (B.S., 3 december 2020). 

19 Artikel 3bis, § 2, 3°, b) van de wet op het dierenwelzijn. 
20 Artikel 3bis, § 2, 4°, van de wet op het dierenwelzijn. 
21 Artikel 3bis, § 2, 5°, van de wet op het dierenwelzijn. 
22 Artikel 3bis, § 2, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. 
23 Artikel 4, § 1, 2/1 en 3, van de wet op het dierenwelzijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos : © Xavier Claes    
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˗ de bewegingsvrijheid van het dier verzekeren om te voorkomen dat het aan vermijdbare pijnen, 
lijden of letsels is blootgesteld24; 

˗ de maatregelen 
treffen opgelegd door 
de ambtenaren belast 
met het toezicht op 
de naleving van deze 
verplichtingen25; en 

˗ de bijkomende 
voorwaarden naleven 
die de Regering kan 
voorschrijven voor 
bepaalde 
dierensoorten of -
categorieën26;      

                                                    Fotos : © Xavier Claes 

 is het verboden dieren te houden en/of te gebruiken in circussen en rondreizende 
tentoonstellingen27, met uitzondering van de gedomesticeerde dieren uit de lijst opgesteld door de 
Regering28, en dat volgens voorwaarden bepaald door deze laatste29; en 

 is ieder persoon die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, verplicht dit binnen de 
vier dagen toe te vertrouwen aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft 
opgevangen of dat van zijn woonplaats30. 

Er gelden bovendien identificatie-, registratie- en sterilisatieverplichtingen voor honden en katten, meer 
bepaald de volgende:  

 behoudens bepaalde uitzonderingen31 moet de verantwoordelijke van een hond of kat zijn dier 
laten registreren en identificeren, bij honden voor de leeftijd van acht weken32 en bij katten voor 
de leeftijd van twaalf weken33, en hoe dan ook het dier laten identificeren en registreren alvorens 
het in de handel wordt gebracht34. De registratie 
is echter niet verplicht voor honden die geboren 
zijn bij de kweker en binnen de acht dagen na 
identificatie verhandeld zijn aan een erkende 
kwekerij of naar het buitenland, of honden 
afkomstig uit het buitenland die binnen de acht 
dagen na het afwerken van de 
identificatieprocedure verhandeld zijn naar het 
buitenland.35 Honden en katten afkomstig uit 
het buitenland en ouder dan acht weken op het 
moment dat ze worden binnengebracht in 
België, moeten evenwel geregistreerd worden 
binnen de acht dagen na hun aankomst36.    
                                                                              Foto : © Xavier Claes 

Deze registratie moet gebeuren via DogID voor honden (www.dogid.be) of via CatID voor katten 
(www.catid.be).  

                                                      
24 Artikel 4, § 2, van de wet op het dierenwelzijn. 
25 Artikel 4, §5, van de wet op het dierenwelzijn. 
26 Artikel 4, §4, van de wet op het dierenwelzijn. 
27 Artikel 6bis van de wet op het dierenwelzijn. 
28 Artikel 6bis van de wet op het dierenwelzijn gecombineerd met artikel 3 en met de bijlage van het koninklijk besluit van 2 september 2005 

 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen (B.S., 12 september 2005). 
29 Artikelen 6 en 6bis van de wet op het dierenwelzijn gecombineerd met het koninklijk besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn van 

 dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen.    
30 Artikel 9, § 1, eerste lid 1 van de wet op het dierenwelzijn. 
31 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden en artikel 2 van het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten. 
32 Artikel 4, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden. 
33 Artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten.  
34 Artikel 4, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden en artikel 3 van het 

koninklijk besluit besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2016 betreffende de identificatie en registratie van katten 
35 Artikel 4, § 2, en artikelen 28 tot 29 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden. 
36 Artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden ; artikel 5 van het koninklijk 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2016 betreffende de identificatie en registratie van katten 

    

http://www.dogid.be/
http://www.catid.be/
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 bij elke verandering van verantwoordelijke bezorgt de overdrager binnen de acht dagen37 de 
gegevens van de nieuwe verantwoordelijke aan de dienst bevoegd voor dierenwelzijn (in de praktijk: 
via DogID of CatID); 

 de verantwoordelijke moet daarnaast elke wijziging van zijn gegevens of het overlijden van zijn hond 
of kat zo snel mogelijk melden aan de dienst bevoegd voor dierenwelzijn (in de praktijk: via DogID 
of CatID)38; 

 wanneer het identificatiemiddel aangebracht op de hond (meer bepaald de microchip, of voor de 
inwerkingtreding van de wetgeving die hierin voorziet, de tatoeage) of de kat (meer bepaald de 
microchip) niet meer leesbaar is, dan moet de verantwoordelijke de hond of de kat zo snel mogelijk 
opnieuw laten identificeren39. 

 bovendien mag niemand - met uitzondering van dierenasielen40 - ten kosteloze of bezwarende titel 
een hond of kat verwerven die niet geïdentificeerd en geregistreerd is en niet vergezeld gaat van 
het bewijs van identificatie en registratie41. 

Behalve voor katten bestemd voor het kweken door een erkende kweker, moet elke verantwoordelijke 
bovendien zijn kat laten steriliseren (i) voor de leeftijd van 6 maanden, indien de kat geboren is na 1 
januari 2018 of als het gaat om een kat binnengebracht op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van minder dan vijf maanden oud; (ii) voor 1 juli 2018 indien de kat is geboren 
voor 1 januari 2018; of (iii) binnen een termijn van 30 dagen als het gaat om een kat binnengebracht op 
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van meer dan vijf maanden oud42. 

Tot slot is het bezit van dieren uitsluitend of voornamelijk voor de productie van pels verboden43. Ook 
het dwangvoederen van dieren is verboden44. Het is eveneens verboden om in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op kermissen attracties uit te baten of te organiseren waarin pony’s en paarden 
worden gebruitk om het publiek te vermaken45.  

2) Bijzondere verplichtingen voor instellingen voor dieren 

Met 'instelling voor dieren' wordt bedoeld een hobbykwekerij, een professionele kwekerij of een 
handelskwekerij van honden of katten, een dierenasiel, een dierenpension of een handelszaak voor 
niet-voedselproducerende dieren46, onder voorbehoud van enkele nuances47. 

Met 'hondenkwekerij' en 'kattenkwekerij' wordt bedoeld, een instelling waarin teven/kattinnen 
voor de kweek worden gehouden en waar honden/katten worden verhandeld alleen uit eigen 
nesten of ook uit nesten van andere kwekerijen, die voldoen aan de wettelijke bepalingen (kweker-
handelaar)48. Onder “kweker-handelaar” wordt verstaan hij die nesten verhandelt afkomstig uit 
andere kwekerijen dan de zijne49. 

Met 'dierenasiel' wordt bedoeld een al dan niet openbare instelling die beschikt over de gepaste 
inrichtingen om onderdak en de nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, 
verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurdverklaarde dieren50. 

Met 'dierenpension' wordt bedoeld een instelling waar gedurende beperkte tijd en tegen 
vergoeding, onderdak en nodige zorgen aan door hun eigenaar toevertrouwde honden of katten 
worden verleend51. 

Met 'handelszaak voor dieren' wordt bedoeld een instelling, met uitzondering van het 
landbouwbedrijf, al dan niet toegankelijk voor het publiek, waar dieren worden gehouden met het 

                                                      
37 Artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden ; artikel 16, § 1, van het koninklijk 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2016 betreffende de identificatie en registratie van katten 
38 Artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden; artikel 16, §§ 2 en 3 van het 

koninklijk besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2016 betreffende de identificatie en registratie van katten 
39 Artikel 36, § 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden; artikel 13 van het koninklijk 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2016 betreffende de identificatie en registratie van katten 
40 Zie artikel 21, § 2, tweede lid, a contrario, van het besluit erkenning en verhandeling. 
41 Artikel 6, § 3, van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden ; artikel 4 van het koninklijk 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2016 betreffende de identificatie en registratie van katten 
42 Artikel 4bis van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten. 
43 Artikel 9bis van de wet op het dierenwelzijn. 
44 Artikel 9ter van de wet op het dierenwelzijn. 
45 Artikel 6ter van de wet op het dierenwelzijn.  
46 Artikel 1bis, 1°, van het besluit erkenning en verhandeling. Zie ook artikel 5, § 1, van de wet op het dierenwelzijn. 
47 Krachtens artikel 1bis, 1° van het besluit erkenning en verhandeling slaat deze definitie niet op de instellingen die, wat levende dieren betreft, 

uitsluitend ongewervelden of vissen verkopen die als visaas dienen en/of levende vissen gehouden in bassins en bestemd om in vijvers te leven. 
48 Artikel 3, 1° en 2°, van de wet op het dierenwelzijn. 
49 Artikel 1bis, 1°/3 van het besluit erkenning en vervanging. 
50 Artikel 3, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
51 Artikel 3, 4°, van de wet op het dierenwelzijn. 
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doel ze te verhandelen52. Instellingen waar dieren worden gehouden om ze in de handel te 
brengen, foren en kermissen worden beschouwd als handelszaken53. In overeenstemming met de 
bovenstaande definitie van 'handelszaak voor dieren' betreft het enkel niet-voedselproducerende 
dieren. 

Met 'markt' wordt bedoeld een officieel erkende plaats waar verzamelingen van dieren worden 

gehouden met het doel die te verhandelen54. 

De voorwaarden die moeten worden nageleefd in het kader van zijn erkende activiteiten kunnen worden 
samengevat als volgt.Alle vereiste maatregelen moeten worden getroffen om voeder55, verzorging56 en 
een verblijf57 te verstrekken aangepast aan de noden van het dier dat in de inrichting gehouden wordt. 

In alle instellingen voor dieren die een erkenning nodig hebben, moet de beheerder en/of de 
verantwoordelijke voor de inrichting alle bijzondere voorwaarden naleven op het vlak van uitrusting en 
afmetingen van de verblijven, gezondheidsnormen en verzorging, voeding en veterinaire opvolging58.  

Er gelden bovendien, naargelang de soort, bijzondere regels voor het houden van honden, katten, kleine 
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en aquariumvissen59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fotos : © Xavier Claes 

Er gelden uiteenlopende exploitatievoorwaarden naargelang het gaat om honden- of kattenkwekerijen, 
dierenasielen of dierenpensions; 

 de verantwoordelijken van hobby- of professionele kwekerijen van honden of katten moeten meer 
bepaald een inventaris aanleggen en foksteekkaarten bijhouden, en de verbodsbepalingen naleven 
die gelden op het vlak van kruising en fokken60; 

 de verantwoordelijken van dierenasielen moeten meer bepaald een register bijhouden, trachten de 
dieren te vervangen nadat werd nagegaan of ze een identificatieteken dragen en voor honden, de 
kandidaat-adoptanten gepast adviseren61; en 

 de verantwoordelijken van dierenpensions moeten in het bijzonder nagaan of de dieren die hen 
worden toevertrouwd de vereiste vaccinaties hebben gekregen alvorens een verblijfsovereenkomst 
af te sluiten met de eigenaar62.  

Tot slot gelden bij het overdragen van een hond of een kat aan een asiel in het bijzonder de volgende 
regels: 

 de verantwoordelijke van het asiel laat een zwervend, verloren of achtergelaten dier niet op zijn 
naam registreren vooraleer de termijn van vijftien dagen waarbinnen het ter beschikking van zijn 
eigenaar moet blijven, is verstreken63; 

                                                      
52 Artikel 3, 5°, van de wet op het dierenwelzijn. 
53 Artikel 1bis, 1°, tweede lid, van het besluit erkenning en verhandeling. Markten maken overigens rechtstreeks deel uit van de instellingen die een 

erkenning vereisen volgens artikel 5, § 1 van de wet op het dierenwelzijn. 
54 Artikel 3, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. 
55 Artikel 5 § 2, van het besluit erkenning en verhandeling. 
56 Artikel 5 § 1 en § 5, van het besluit erkenning en verhandeling. 
57 Artikel 4 § 1 en § 2, van het besluit erkenning en verhandeling. 
58 Artikelen 9 tot 12 van het besluit erkenning en verhandeling. 
59 Artikelen 13 tot 16 van het besluit erkenning en verhandeling. Zie ook het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 

2020 betreffende de lijst van reptielen die gehouden mogen worden en de minimumnormen voor het houden ervan. 
60 Artikelen 18 tot 19/1 van het besluit erkenning en verhandeling. 
61 Artikel 20 tot 22 van het besluit erkenning en verhandeling. 
62 Artikelen 23 en 24 van het besluit erkenning en verhandeling. 
63 Artikel 31 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden; artikel 17, § 1, van het koninklijk 

besluit van 07 juli 2016 betreffende de identificatie en de registratie van katten 
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 geen enkele hond of kat verlaat het asiel zonder te zijn geïdentificeerd en geregistreerd volgens de 
vastgelegde vormen64; en 

 een niet-geïdentificeerde en/of niet-geregistreerde hond of kat wordt slechts teruggegeven aan zijn 
verantwoordelijke nadat het dier op zijn naam is geïdentificeerd en/of geregistreerd, en de registratie 
ten laste van hem is 65. 

B. Specifiek voor verhandeling  

Voor de verhandeling van dieren voorziet de wet dierenwelzijn een reeks voorwaarden (algemene 
voorwaarden en publiciteitsvoorwaarden) aangevuld met voorwaarden voorzien in het besluit erkenning 
en verhandeling. Dit laatste besluit bepaalt ook specifieke voorwaarden voor erkende instellingen voor 
dieren.  

Om een instelling voor dieren uit te baten moet de uitbater van de instelling een erkenning verkrijgen 
van de minister of staatssecretaris die bevoegd is voor dierenwelzijn66. Deze erkenning wordt slechts 
verleend en behouden als de voorwaarden vastgelegd door de Regering zijn nageleefd67. 

Sommige van deze instellingen moeten het voorwerp uitmaken van een voorafgaande aangifte68 of een 
milieuvergunning69 om te kunnen worden uitgebaat.  

1) Algemene voorwaarden en publiciteitsvoorwaarden 

Voor elke verhandeling van dieren (al dan niet in een inrichting) gelden in het bijzonder de volgende 
voorwaarden: 

 voor het gratis of onder bezwarende titel afstaan van dieren aan personen jonger dan 16 jaar is de 
uitdrukkelijke toelating nodig van de personen die over hen het ouderlijke gezag of de voogdij 
uitoefenen70; 

 het is verboden een kredietovereenkomst te sluiten met het oog op de aankoop van een 
gezelschapsdier71; 

 het is verboden reclame te maken voor de verhandeling van diersoorten waarvan het houden 
verboden is72. Reclame voor de verhandeling van dieren die wel gehouden mogen worden is alleen 
toegelaten indien het gaat om reclame in een gespecialiseerd tijdschrift of op een gespecialiseerde 
website, behalve voor reclame afkomstig van een erkend dierenasiel of een erkende honden- of 
kattenfokker met het oog op het verhandelen van de honden of katten geboren in zijn fokkerij73; 

 de verhandeling van zwervende, verloren, achtergelaten, onwettig ingevoerde, onwettig gehouden 
dieren of dieren die een amputatie ondergingen die verboden was op het moment dat ze werd 
verricht, is verboden, evenals de verhandeling van niet-gespeende of te vroeg gespeende 
zoogdieren74: en 

 er moet correcte informatie verstrekt worden over het verkochte dier75; 

De verhandeling (al dan niet in een inrichting) van honden of katten is bovendien gebonden aan de 
volgende voorwaarden: 

 het is verboden honden jonger dan 7 weken en katten jonger dan 13 weken te verhandelen, of 
katten en honden die niet overeenkomstig de wettelijke voorschriften werden geïdentificeerd en 
geregistreerd of zonder overeenstemmend wettelijk voorgeschreven identificatie- en 
registratiedocument76; 

                                                      
64 Artikel 32, § 1, van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden; zie artikel 17 van het koninklijk 

besluit van 07 juli 2016 betreffende de identificatie en de registratie van katten  
65 Artikel 32, § 2, van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden; artikel 17, §§ 2 en 3, van het 

koninklijk besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2016 betreffende de identificatie en registratie van katten 
66 Artikel 5, § 1 van de wet op het dierenwelzijn; artikel 2, § 1 van het besluit erkenning en vervanging.  
67 Artikel 5, § 2 van de wet op het dierenwelzijn; artikel 3 van het besluit erkenning en vervanging. 
68 Zie rubriek 10A van de lijst met ingedeelde inrichtingen.  
69 Zie rubriek 10B en 10C van de lijst met ingedeelde inrichtingen.  
70 Artikel 11 van de wet op het dierenwelzijn. 
71 Artikel 10bis van de wet op het dierenwelzijn. 
72 Artikel 11bis van de wet op het dierenwelzijn. 
73 Artikel 27/1 van het besluit erkenning en vervanging. Deze publiciteitsvoorwaarden worden eveneens gepreciseerd in artikel 27/2 van het 
erkennignsbesluit. Zie ook artkel 11bis van de wet dierenwelzijn.  
74 Artikel 27, §§ 1 en 2, en artikel 28 van het besluit erkenning en verhandeling. 
75 Artikel 27, § 3, van het besluit erkenning en verhandeling. 
76 Artikel 28 van het besluit erkenning en verhandeling. 
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 het is verboden honden en katten te verhandelen op de openbare weg, noch op markten, foren, 
beurzen, tentoonstellingen of in gelijkaardige omstandigheden, noch bij de koper thuis (behalve 
indien, voor dit laatste geval, het initiatief van de koper zelf uitgaat)77; en 

 ze mogen in geen geval worden tentoongesteld in uitstalramen of op het voetpad met het oog op 
hun verkoop78. Het is eveneens verboden om honden- of kattenjongen in afwezigheid van het 
moederdier aan te bieden of tentoon te stellen, met uitzondering van dieren in de asielen79. 

2) Specifieke voorwaarden  

Bij de hierboven vermelde algemene voorwaarden komen de volgende specifieke voorwaarden voor 
erkende inrichtingen: 

De verantwoordelijke van een dergelijke zaak moet: 

 aan de particuliere koper de nodige richtlijnen geven op het vlak van voeding, huisvesting en 
verzorging van het dier, en op het vlak van opvoeding in het geval van een hond80. Voor honden 
moeten deze richtlijnen schriftelijk worden gegeven;  

 op vraag van de koper, een gedateerd overdrachtsbewijs overhandigen waarop datum, naam van 
de verkoper en van de koper, soort en aantal verkochte dieren vermeld zijn; 

 in erkende honden- en kattenkwekerijen, een garantiecertificaat in tweevoud opstellen en één 
exemplaar aan de koper overhandigen;  

 het erkenningscertificaat zichtbaar uithangen in zijn inrichting81; en 

 in handelszaken voor dieren, de exacte wetenschappelijke naam aanbrengen op de verblijven waar 
de dieren worden gehouden, behalve voor fretten, konijnen, cavia's, hamsters, muizen en ratten82. 

Anderzijds moeten handelszaken voor dieren die als tussenpersoon optreden voor de verhandeling van 
honden en katten, en kweker-handelaars nog andere erkennings- en publiciteitsvoorwaarden naleven83. 

C. Dierproeven 

Dierproeven vallen onder de volgende verplichtingen. 

Met 'dierproef' wordt bedoeld elk al dan niet invasief gebruik van een dier voor experimentele of 
andere wetenschappelijke doeleinden, waarvan het resultaat bekend of onbekend is, of voor 
onderwijskundige doeleinden, die bij het dier evenveel of meer pijn, lijden, angst of blijvende schade 
kan veroorzaken als het inbrengen van een naald volgens goed diergeneeskundig vakmanschap. 

Dit omvat iedere handeling waarvan het doel of het mogelijke gevolg de geboorte of het uit het ei 
breken van een dier is, dan wel het in een dergelijke toestand brengen en houden van een 
genetisch gemodificeerde dierenvariëteit, maar omvat niet het doden van dieren met als enig doel 
het gebruik van hun organen of weefsels84. 

Dierproeven blijven gebonden aan de onderstaande 
voorwaarden, zelfs als de pijn van het dier, zijn lijden, 
zijn ongemak of blijvend letsel wordt verholpen met 
verdovende of andere methodes85. Deze 
verplichtingen gelden tot de proefdieren zijn gedood 
of in hun habitat of een gepast dierhouderijsysteem 
worden geplaatst86. 

Deze verplichtingen zijn echter niet van toepassing op 
niet-experimentele landbouwpraktijken, niet-
experimentele praktijken in de klinische 
geneeskunde, experimenten in de klinische 
diergeneeskunde die nodig zijn voor een vergunning 

                                                      
77 Artikel 12, eerste lid, van de wet op het dierenwelzijn. 
78 Artikel 28/2 van het besluit erkenning en verhandeling. 
79 Artikel 28 van het besluit erkenning en vervanging. 
80 Artikel 29, § 1, van het besluit erkenning en verhandeling. 
81 Artikel 29, §3, van het besluit erkenning en verhandeling. 
82 Artikel 26, § 2, van het besluit erkenning en verhandeling. 
83 Artikelen 25, 30, 31 en 32 van het besluit erkenning en verhandeling en artikel 13, derde lid van de wet dierenwelzijn. 
84 Artikel 3, 16°, van de wet op het dierenwelzijn. 
85 Artikel 3, § 3, van het besluit proefdieren. 
86 Artikel 3, § 1, eerste lid, van het besluit proefdieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto : © Thinkstock 
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voor het in de handel brengen van een diergeneeskundig geneesmiddel, praktijken ten behoeve van de 
erkende dierhouderij, praktijken die in eerste instantie plaatsvinden om een dier te identificeren en 
praktijken die waarschijnlijk niet evenveel of meer, pijn, lijden, angst of blijvende schade berokkenen als 
het inbrengen van een naald volgens goed diergeneeskundig vakmanschap87. 

1) Erkenning, identificatie en register 

a. Erkenning 

Om proeven op dieren te mogen doen, moet elke gebruiker vooraf een erkenning krijgen van de minister 
voor dierenwelzijn88. De erkenningsaanvraag moet de volgende informatie vermelden89: 

 het plan van de inrichting; 

 een beschrijving van de uitrusting en de installaties waar de proefdieren gehuisvest worden en waar, 
desgevallend, de proeven worden uitgevoerd; 

 het personeel dat instaat voor de leiding over de dierproeven of het uitvoeren ervan of voor de 
verzorging, het toezicht en het doden van de proefdieren, alsmede de persoon die verantwoordelijk 
is voor het toezicht op de naleving van de wetgeving op proefdieren, de verantwoordelijken en de 
deskundige bevoegd voor de regelmatige controle van de gezondheid en het welzijn van de dieren; 

 een beschrijving van de aard van de dierproeven die worden verricht; en 

 een lijst van de proefdieren die gehouden worden, met vermelding van hun herkomst. 

Met 'gebruiker' wordt bedoeld elke natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet met winstoogmerk, 
dieren in proeven gebruikt90. 

Elke gebruiker moet afhangen van een Ethische Commissie die vooraf is aanvaard door Leefmilieu 
Brussel91. De erkenningsaanvraag van een gebruiker moet de Ethische Commissie vermelden waarvan 
hij afhangt92. 

De Ethische Commissies zijn commissies samengesteld uit experts die vooraf en retrospectief 
projecten evalueren en/of gebruikers die proeven verrichten op dieren toelaten. Daarnaast stellen 
ze ook criteria op en verlenen ze advies omtrent de ethische aspecten van dierproeven93. Deze 
commissies worden goedgekeurd en gecontroleerd door Leefmilieu Brussel94. Ze tellen minstens 
zeven leden, waaronder de dierenarts of deskundige belast met het toezicht op de gezondheid en 
het welzijn van de dieren en een vertegenwoordiger van de dierenwelzijnscel95. 

Ook fokkers en leveranciers moeten een erkenning verkrijgen van de minister96. Hun 
erkenningsaanvraag moet de volgende informatie vermelden97: 

 het plan van de inrichting, met een beschrijving van de lokalen gebruikt voor de huisvesting en 
verzorging van de proefdieren; 

 een lijst met het personeel dat instaat voor de verzorging of het doden van de dieren, de naam van 
de persoon die toeziet op de naleving van de wetgeving inzake proefdieren en de 
verantwoordelijken; en 

 de soorten proefdieren die er gekweekt, gehouden en verhandeld worden. 

Met 'fokker' wordt bedoeld elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die door de Regering te 
bepalen dieren fokt om ze te gebruiken in proeven of om hun weefsels of organen voor 
wetenschappelijke doeleinden te gebruiken, of die hoofdzakelijk voor die doeleinden andere dieren 
fokt, al dan niet met winstoogmerk98. 

                                                      
87 Artikel 3, § 4, van het besluit proefdieren. 
88 Artikel 21 van de wet op het dierenwelzijn en artikel 11 van het besluit proefdieren.  
89 Artikel 11, § 1, van het besluit proefdieren. 
90 Artikel 3, 20°, van de wet op het dierenwelzijn. 
91 Zie artikel 17, § 2, van het besluit proefdieren : "Elke gebruiker die dierproeven uitvoert legt vooraf zijn projecten ter evaluatie en goedkeuring 

 voor aan een Ethische Commissie die is aanvaard door de Dienst [bevoegd voor dierenwelzijn]".   
92 Artikel 11, § 1, tweede lid van het besluit proefdieren 
93 Artikelen 17 en 18 van het besluit proefdieren. 
94 Artikel 21, § 2, van de wet op het dierenwelzijn. 
95 Artikel 17, § 4, van het besluit proefdieren. 
96 Artikel 22 van de wet op het dierenwelzijn en artikel 13 van het besluit proefdieren 
97 Artikel 13, § 2, van het besluit proefdieren. 
98 Artikel 3, 21°, van de wet op het dierenwelzijn. 
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Met 'leverancier' wordt bedoeld elke natuurlijke of elke rechtspersoon die dieren levert voor gebruik 
in proeven of voor het gebruik van hun weefsels of organen voor wetenschappelijke doeleinden, al 
dan niet met winstoogmerk99. 

De erkenning wordt enkel toegekend indien de gebruiker, de fokker of de leverancier, alsook hun 
respectievelijke inrichtingen, voldoen aan alle vereisten uit de wetgeving inzake dierenwelzijn en uit het 
besluit proefdieren, en na advies van de Brusselse Commissie voor Dierproeven100.  

De Brusselse Commissie voor Dierproeven is een comité van deskundigen dat als taak heeft 
deontologische problemen in verband met dierproeven te bestuderen. De middens van het 
wetenschappelijk en medisch onderzoek moeten erin vertegenwoordigd zijn. De leden van de 
Commissie zijn door het beroepsgeheim gebonden101. 

Elke wijziging aan de gegevens in de erkenningsaanvraag moet vooraf per aangetekende brief 
meegedeeld worden aan Leefmilieu Brussel. De wijziging wordt na onderzoek al dan niet aanvaard door 
Leefmilieu Brussel102.  

De minister bevoegd voor dierenwelzijn kan, na verhoor van de betrokken persoon103, de erkenning 
schorsen van elke gebruiker, fokker of leverancier die niet langer voldoet aan de wettelijke 
voorschriften104.  

Hij kan ook, op advies van de Brusselse Commissie voor Dierproeven en na verhoor van de betrokken 
persoon105, de erkenning intrekken van een gebruiker, fokker of leverancier die niet langer voldoet aan 
de wettelijke voorschriften of die niet de nodige maatregelen heeft getroffen om te verhelpen aan de 
overtredingen die hebben geleid tot de schorsing van de erkenning106. 

Bij elke schorsing of intrekking van een erkenning kan Leefmilieu Brussel bovendien corrigerende 
maatregelen nemen of kan eisen dat dergelijke maatregelen worden genomen. De dienst neemt ook 
maatregelen opdat het welzijn van de dieren die in de inrichting verblijven, niet negatief wordt 
beïnvloed107. 

Een nieuwe erkenning kan dus enkel door de minister worden toegekend na een nieuwe 
aanvraagprocedure108 

b. Identificatie en register 

b.1. Identificatie 

In de onmiddellijke nabijheid van de huisvesting van de proefdieren moet informatie worden 
aangebracht betreffende hun identificatie en, in voorkomend geval, betreffende het project waarbinnen 
ze gebruikt worden alsook betreffende de proefleider109. 

Elke hond, elke kat of elke niet-menselijke primaat moet ten laatste bij het spenen op de minst pijnlijke 
wijze voorzien worden van een individueel en permanent identificatieteken110 of, indien ze pas na het 
spenen voor de eerste keer aankomen in de betreffende inrichting, zo snel mogelijk111. Echter, wanneer 
een hond, een kat of een primaat vóór het spenen wordt overgebracht van een instelling bedoeld in het 
eerste lid naar een andere instelling en het om praktische redenen niet mogelijk is het dier vooraf te 
voorzien van een merkteken, dan moet door de ontvangende instelling een document worden bewaard 
met daarin alle gegevens over het betrokken dier, in het bijzonder met vermelding van de identiteit van 
de moeder, totdat het dier is gemerkt112. Op verzoek van Leefmilieu Brussel, moet de gebruiker, fokker 
of leverancier dan aangeven om welke reden de hond, de kat of de niet-menselijke primaat nog geen 
merkteken heeft113. 

                                                      
99 Artikel 3, 22°, van de wet op het dierenwelzijn. 
100 Artikelen 12, § 3, en 13, § 3, van het besluit proefdieren en artikelen 12, § 5 en 13, § 5, gecombineerd met bijlage 4 van het besluit proefdieren, 

  die in het bijzonder de naleving vereisen van voorwaarden voor huisvesting en verzorging van de proefdieren.   
101 Artikel 28 van de wet op het dierenwelzijn. 
102 Artikelen 11, § 3 en 13, § 3, van het besluit proefdieren.  
103 Artikel 15, § 1, van het besluit proefdieren. 
104 Artikel 15, § 1, van het besluit proefdieren.  
105 Artikel 15, § 2, derde lid, van het besluit proefdieren. 
106 Artikel 15, § 2, van het besluit proefdieren. 
107 Artikel 15, § 2, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
108 Artikel 15, § 2, vierde lid van het besluit proefdieren. 
109 Artikel 9, § 1, van het besluit proefdieren. 
110 Artikel 9, § 2, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
111 Artikel 9, § 2, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
112 Artikel 9, § 2, derde lid, van het besluit proefdieren. 
113 Artikel 9, § 2, vierde lid, van het besluit proefdieren. 



 PAGINA 13 VAN 33 - VADEMECUM - HOOFDSTUK 13 – DIERENWELZIJN 

BIJGEWERKT TOT DE BEPALINGEN IN WERKING GETREDEN OP 01/12/2020 

 
 
 

  

b.2. Registratie 

De verantwoordelijke persoon bij een gebruiker, fokker of leverancier moet een register bijhouden dat 
per diersoort en voor elk dier of elk lot van proefdieren informatie vermeldt over de aankomst, het vertrek 
en het overlijden van proefdieren114, alsook de referentie van het project waarvoor ze gebruikt worden115.  

Voor elke hond, kat of niet-menselijke primaat moeten nauwkeurige identificaties worden bijgehouden 
in een individueel levensloopdossier dat het dier volgt gedurende de hele tijd dat het wordt gehouden 
voor proeven. Dat dossier wordt bijgehouden van bij de geboorte van het proefdier of zo spoedig 
mogelijk erna, en bevat alle relevante gegevens op het vlak van voortplanting, diergeneeskunde en 
sociaal gedrag van het proefdier in kwestie, alsook de gegevens van de projecten waarin het proefdier 
werd gebruikt116. Alle desbetreffende informatie moet bewaard en bijgehouden worden tot drie jaar na 
het overlijden of de adoptie van het dier117. 

Het register moet telkens worden getoond als de bevoegde personen bedoeld in artikel 34 van de wet 
daarom verzoeken. De gegevens moeten minstens vijf jaar worden bewaard118. 

2) Organisatie van de inrichting van een gebruiker, fokker of leverancier 

a. Zorgen  

Gebruikers, fokkers en leveranciers moeten erop toezien dat119:  

 alle aanwezige proefdieren huisvesting en gepaste verzorging krijgen120; 

 elke inperking van het vermogen van een proefdier om aan zijn fysiologische en ethologische 
behoeften te voldoen, tot het strikte minimum beperkt blijft; 

 alle proefdieren en de omstandigheden waarin ze worden gehuisvest dagelijks worden 
gecontroleerd; 

 het welzijn en de verzorging van de proefdieren regelmatig wordt gecontroleerd door een 
deskundige bekwaam in proefdierkunde. De deskundige stelt minstens trimestrieel een schriftelijk 
verslag op van zijn controles ten behoeve van de gebruiker, fokker of leverancier. Een kopie van 
dat verslag wordt bezorgd aan Leefmilieu Brussel. 

De gebruikers die bij het uitvoeren van dierproeven gebruik maken van paarden, honden, katten, 
varkens, herkauwers of primaten moeten bovendien een dierenarts aanwijzen, deskundig op het domein 
van de proefdiergeneeskunde, die belast wordt met de bescherming van de gezondheid en het welzijn 
van die dieren121. 

Wanneer de gezondheid of het welzijn van de proefdieren niet bevredigend is, dient de gebruiker, fokker 
of leverancier hiervan verwittigd te worden door elk lid van zijn personeel dat hier kennis van heeft, en 
dient hij onverwijld het nodige te doen om de oorzaak op te sporen en passende maatregelen te nemen 
om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan alle anomalieën of aan iedere pijn, lijden, angst of 
blijvende schade die vermijdbaar zijn122. 

b. Verantwoordelijke persoon 

De gebruiker, de fokker of de leverancier moet een verantwoordelijke aanduiden die instaat voor de 
naleving van de erkenningsvoorwaarden en voor het verstrekken van de inlichtingen vastgelegd door 
de Regering en vereist door de Minister bevoegd voor dierenwelzijn123. Het is die verantwoordelijke 
persoon die het register bijhoudt124 en die zijn medewerking verleent (desgevallend via zijn 
vertegenwoordiger) bij elk bezoek van de bevoegde Inspecteur-dierenarts die instaat voor de controle 
op de naleving van de voorwaarden vereist voor de erkenning125.  

                                                      
114 Artikel 10, § 1, van het besluit proefdieren. 
115 Artikel 9, § 1, van het besluit proefdieren. 
116 Artikel 10, § 1, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
117 Artikel 10, § 1, derde lid, van het besluit proefdieren. 
118 Artikel 10, § 2, van het besluit proefdieren. 
119 Artikel 31, § 1, 1° tot 4°, van het besluit proefdieren. 
120 Zie bijlage 4 van het besluit proefdieren. 
121 Artikel 23, § 2, van de wet op het dierenwelzijn. 
122 Artikel 31, § 2, van het besluit proefdieren. 
123 Artikel 25 van de wet op het dierenwelzijn. 
124 Artikel 10 van het besluit proefdieren. 
125 Artikel 16 van het besluit proefdieren. 
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c. Personeelsbezetting 

De gebruiker, fokker of leverancier mag enkel beroep doen op personeel dat voldoet aan de specifieke 
kwalificatievereisten, in functie van de opdracht die hen wordt toevertrouwd, meer bepaald126: 

 het toedienen van elementaire verzorging aan de proefdieren; 

Met 'elementaire verzorging' wordt bedoeld de schoonmaak en de ontsmetting van de lokalen, 
kooien en containers, het verstrekken van strooisel, water en voeder aan de dieren, het vervoer van 
de dieren en het manipuleren van de dieren bij het uitvoeren van deze taken127. 

 het toedienen van bijzondere verzorging aan de proefdieren; 

Met 'bijzondere verzorging' wordt bedoeld het routinematig verstrekken van de nodige zorgen 
inzake dierenwelzijn aan alle proefdieren (inbegrepen de nodige post-operatieve zorgen), de 
gepaste voorbereiding (manipulatie, immobilisatie) van de dieren op de dierproeven, de controle op 
een optimale omgeving van de dieren, en de bekwame bijstand bij de euthanasie van alle soorten 
proefdieren128. 

 actief deelnemen aan de proeven; of 

 de taak van proefleider te verzekeren. 

Met 'proefleider' wordt bedoeld de persoon die een dierproef leidt129. Hij is verantwoordelijk voor de 
proeven die hij uitvoert130. 

d. Dierenwelzijnscel 

De gebruiker, fokker of leverancier dient ervoor te zorgen dat er een Dierenwelzijnscel wordt opgericht 
in zijn inrichting131. Die cel omvat ten minste de personen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn en 
de verzorging van de dieren en, in geval van een gebruiker, een wetenschapper132. Ze heeft als taken 
om het personeel te adviseren, interne controleprocedures in te stellen, de evolutie en de resultaten van 
projecten te monitoren en toe te zien op de omstandigheden waarin de dieren gehuisvest, gekweekt en 
verzorgd worden133. 

3) Beoordeling en vergunning van projecten en statistieken 

Een gebruiker mag enkel proeven op dieren houden indien zijn project gunstig wordt beoordeeld134 en 
goedgekeurd door een ethische commissie die aanvaard is door Leefmilieu Brussel135. 

De vergunning betreft een project dat wordt beoordeeld en ingedeeld op basis van de graad van ernst136. 
Ze vermeldt de gebruiker, de personen verantwoordelijk voor de algemene uitvoering van het project 
en voor de overeenstemming ervan met de projectvergunning, de inrichtingen waar het project zal 
worden uitgevoerd en de uitvoeringsomstandigheden137. In sommige gevallen kunnen meerdere 
generieke projecten, uitgevoerd door dezelfde gebruiker, worden toegestaan138.  

Bij de beoordeling van het project, die voorafgaat aan de beslissing om al dan niet een vergunning toe 
te kennen, bepaalt de Ethische Commissie bovendien (met behulp van de niet-technische samenvatting 
van het project dat bij de vergunningsaanvraag is gevoegd139) de noodzaak om een retrospectieve 
evaluatie te doen140 en de uitvoeringstermijn van die evaluatie141, die ze vermeldt in de vergunning142. 
Een retrospectieve evaluatie van de projecten die gebruik maken van niet-menselijke primaten en 

                                                      
126 Artikel 32, §§ 1 tot 4, van het besluit proefdieren. 
127 Artikel 32, § 1, gecombineerd met bijlage 8, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
128 Artikel 32, § 2, gecombineerd met bijlage 9, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
129 Artikel 3, 19°, van de wet op het dierenwelzijn. 
130 Artikel 26, § 1, van de wet op het dierenwelzijn. 
131 Artikel 35, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
132 Artikel 35, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
133 Artikel 36 van het besluit proefdieren. 
134 Volgens de beoordelingscriteria uit artikel 20 en bijlage 6 van het besluit proefdieren ; zie ook artikel 19 van hetzelfde besluit. 
135 Artikel 21, § 3, van de wet op het dierenwelzijn en artikel 17, § 2, van het besluit proefdieren. 
136 Artikel 22, § 1, van het besluit proefdieren. 
137 Artikel 22, § 2, van het besluit proefdieren. 
138 Artikel 22, § 4, van het besluit proefdieren. 
139 Artikel 19, 3°, gecombineerd met artikel 25, § 2, van het besluit proefdieren. 
140 Artikel 18, § 1, 1°, gecombineerd met artikel 20, § 1, f), van het besluit proefdieren. 
141 Artikel 18, § 1, 4°, en tweede lid, van het besluit proefdieren. 
142 Artikel 22, § 2, d), van het besluit proefdieren. 
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andere projecten die geen proeven omvatten die als 'terminaal' ingedeeld zijn, moet inderdaad gebeuren 
door de Ethische Commissie waarbij de gebruiker is aangesloten143. 

Met 'terminale dierproef' (of zonder reanimatie) wordt bedoeld de procedures die volledig onder 
algemene verdoving worden uitgevoerd, waarna het dier niet meer bij bewustzijn komt144. 

De vergunning wordt verleend voor een periode van niet langer dan vijf jaar145, en indien een vergund 
project gewijzigd wordt met een eventueel negatieve invloed op het dierenwelzijn tot gevolg, dan moet 
het opnieuw worden voorgelegd146. 

Voor projecten voorgelegd voor retrospectieve evaluatie, moet de verantwoordelijke van het project 
preciseren of de verwachte doelstellingen werden bereikt, een inschatting maken van de ernst van de 
proeven op basis van de observaties gedurende de dierproeven, de aantallen en soorten van gebruikte 
proefdieren vermelden, alsook de geleerde lessen inzake alternatieve methodes147. 

Afhankelijk van de resultaten van de retrospectieve evaluatie door de Ethische Commissie, moet ook 
de niet-technische samenvatting van het project worden bijgewerkt148. 

Verschillende gegevens over de geëvalueerde projecten worden overgemaakt aan Leefmilieu Brussel 
en door de dienst gepubliceerd, met name: 

 de niet-technische, anonieme samenvatting van de projecten, alsook de gewijzigde versies die de 
Ethische Commissie heeft geëvalueerd tijdens het afgelopen kalenderjaar149; en 

 de statistische gegevens betreffende het gebruik van proefdieren in een inrichting tijdens het 
afgelopen kalenderjaar150. 

4) Proefvoorwaarden 

a. Voorwaarden betreffende de herkomst van de proefdieren 

a.1.  Herkomst en afwijkingen 

De dieren mogen enkel gebruikt worden voor proeven indien:  

 in wezen, ze daarvoor gekweekt zijn151. Leefmilieu Brussel kan evenwel, na advies van de Brusselse 
Commissie voor Dierproeven, een vrijstelling verlenen op voorwaarde dat de gebruiker daartoe een 
schriftelijke aanvraag indient152; 

 in wezen, ze niet behoren tot de soorten opgesomd in bijlage A van Verordening (EG) nr. 338/97 
van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (hierna 'Verordening (EG) nr. 
338/97') en niet binnen het toepassingsgebied vallen van artikel 7, paragraaf 1 van die 
verordening153. Proeven met die soorten kunnen evenwel worden toegelaten indien: 

˗ ze worden uitgevoerd met het oog op154: 

 de vermijding, voorkoming, diagnose of behandeling van ziektes, gezondheidsstoornissen 
of andere afwijkingen, of van de gevolgen daarvan bij mensen, dieren of planten; of 

 tijdens de ontwikkeling, de vervaardiging of het testen van de kwaliteit, de doeltreffendheid 
en de veiligheid van geneesmiddelen, levensmiddelen en diervoeders en andere stoffen of 
producten: een van de doeleinden waarvan sprake in het vorige punt of ook de beoordeling, 
opsporing, regulering of wijziging van de fysiologische toestand bij mensen, dieren of 
planten, of het dierenwelzijn en de verbetering van de productieomstandigheden voor 
dieren die voor landbouwdoeleinden worden gefokt; of 

 het onderzoek voor het behoud van de betrokken soorten; en 

                                                      
143 Artikel 18, § 1, 4°, en tweede lid, van het besluit proefdieren. 
144 Annexe 5, afdeling 1, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
145 Artikel 22, § 3, van het besluit proefdieren. 
146 Artikel 26, § 1, van het besluit proefdieren. 
147 Artikel 21 van het besluit proefdieren. 
148 Artikel 25, § 2, van het besluit proefdieren. 
149 Artikel 25, §3, gecombineerd met artikel 19, 3°, en met artikel 20, §§ 1 en 2, van het besluit proefdieren. 
150 Artikel 37 van het besluit proefdieren. 
151 Artikel 4, § 1, van het besluit proefdieren. 
152 Artikel 4, § 2, van het besluit proefdieren. 
153 Artikel 5 van het besluit proefdieren. 
154 Artikel 5, 1°, gecombineerd met artikel 3, § 1, 2°, a), 3° en 5°, van het besluit proefdieren. 
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˗ er wetenschappelijke elementen bestaan die aangeven dat de doeleinden van de proef niet 
bereikt kunnen worden met andere soorten dan die opgesomd in bijlage A van de Verordening 
(EG) nr. 338/97155; 

 in wezen, als het geen soorten van niet-menselijke primaten betreft156. Proeven die voldoen aan de 
volgende voorwaarden mogen evenwel worden uitgevoerd indien: 

˗ ze gericht zijn op: 

 de vermijding, voorkoming, diagnose of behandeling van gezondheidsondermijnende of 
mogelijk levensbedreigende klinische aandoeningen bij de mens, meer bepaald bij de 
ontwikkeling, de vervaardiging of het testen van de kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid 
van geneesmiddelen, levensmiddelen en diervoeders en andere stoffen of producten157; 

 fundamenteel onderzoek158; of 

 het onderzoek voor het behoud van de betrokken soorten159; en 
- er wetenschappelijke elementen bestaan die aangeven dat de doeleinden van de proef niet 

bereikt kunnen worden met andere soorten dan niet-menselijke primaten160; 

 indien ze niet in de vrije natuur zijn gevangen, behalve indien enkel deze proefdieren geschikt zijn 
voor het doel van de proef161. Dat gebruik dient voorafgaandelijk te worden goedgekeurd Leefmilieu 
Brussel na advies van de Brusselse Commissie voor Dierproeven. De gebruiker moet daarvoor een 
aanvraagdossier indienen bij Leefmilieu Brussel. Dat moet een wetenschappelijke motivering 
bevatten die aantoont dat het doel van de dierproef niet kan worden bereikt met een dier dat voor 
gebruik in dierproeven is gefokt162. Bovendien moeten de voorwaarden om het dier te vangen en 
vervolgens te verzorgen worden nageleefd163; en 

 in wezen, indien het niet gaat om zwerfdieren of verloren, achtergelaten of verwilderde huisdieren164.  
Leefmilieu Brussel kan evenwel, na advies van de Brusselse Commissie voor Dierproeven, een 
vrijstelling verlenen indien de gebruiker een verzoek tot afwijking indient waaruit blijkt dat er een 
essentiële noodzaak is aan studies betreffende de gezondheid en het welzijn van deze proefdieren 
of betreffende ernstige gevaren voor het milieu of voor de gezondheid van mens of dier. Daarnaast 
moeten er wetenschappelijke elementen bestaan die aantonen dat het doel van de proef enkel 
bereikt wordt bij gebruik van een zwerfdier of verwilderd dier165. 

b.  Voorwaarden betreffende het proefdoel 

Dierproeven mogen uitsluitend voor de volgende doeleinden worden uitgevoerd166: 

 fundamenteel onderzoek; 

 omzettingsgericht of toegepast onderzoek met één van de volgende doelstellingen: 

˗ de vermijding, voorkoming, diagnose of behandeling van ziekten, gezondheidsstoornissen of 
andere afwijkingen dan wel de gevolgen daarvan bij mensen, dieren of planten; 

˗ de beoordeling, opsporing, regulering of wijziging van de fysiologische gesteldheid bij mensen, 
dieren of planten; 

˗ het welzijn van dieren en de verbetering van de productieomstandigheden voor dieren die voor 
landbouwdoeleinden worden gefokt; 

 elke onder vorig punt genoemde doelstelling tijdens de ontwikkeling, de vervaardiging of het testen 
van de kwaliteit, de doeltreffendheid en de veiligheid van geneesmiddelen, levensmiddelen, 
diervoeders en andere stoffen of producten; 

 bescherming van het milieu in het belang van de gezondheid of het welzijn van mens of dier; 

 onderzoek voor het behoud van de betrokken soorten; 

 hoger onderwijs of opleiding voor het verwerven, op peil houden of verbeteren van 
beroepsvaardigheden; of 

                                                      
155 Artikel 5, 2°, van het besluit proefdieren. 
156 Artikel 6 van het besluit proefdieren. 
157 Artikel 6, 1°, a), gecombineerd met artikel 3, § 1, 2°, a), en 3°, van het besluit proefdieren. 
158 Artikel 6, 1°, b), gecombineerd met artikel 3, § 1, 1°, van het besluit proefdieren. 
159 Artikel 6, 1°, b), gecombineerd met artikel 3, § 1, 5°, van het besluit proefdieren. 
160 Artikel 6, 2°, van het besluit proefdieren. 
161 Artikel 7, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
162 Artikel 7, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
163 Artikel 7, vierde en vijfde lid, van het besluit proefdieren. 
164 Artikel 8, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
165 Artikel 8, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
166 Artikel 3, § 1, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
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 forensisch onderzoek. 

Een proef mag niet uitgevoerd worden indien de beoogde gegevens reeds bestaan in een andere 
lidstaat, verkregen met behulp van dierproeven die erkend worden door de wetgeving van de Europese 
Unie, tenzij er in verband met die gegevens verdere dierproeven nodig blijken om de volksgezondheid, 
de veiligheid of het milieu te beschermen167. 

Bovendien wordt in het kader van de verschillende doeleinden waarvoor dierproeven worden gebruikt, 
bij de beoordeling en vergunning van projecten, naar gestreefd om de voorkeur te geven aan 
alternatieven die toelaten om bij te dragen tot een vermindering van het aantal dierproeven168. 

c. Voorwaarden betreffende het verloop van de proef 

Dierproeven mogen enkel uitgevoerd worden in de inrichting van een gebruiker169. Leefmilieu Brussel 
kan evenwel een ontheffing verlenen op voorwaarde dat de gebruiker een wetenschappelijk 
onderbouwde ontheffingsaanvraag indient bij Leefmilieu Brussel170. 

Ze moeten beperkt worden tot het strikt noodzakelijke en mogen niet 
uitgevoerd worden indien:  

 het nagestreefde resultaat kan worden verkregen met behulp van een 
andere methode waarbij geen levende dieren worden gebruikt171; 

 ze niet onmisbaar zijn voor de vorming van de studenten of door andere, 
gelijkwaardige didactische methoden kunnen worden vervangen172;  

 er aan de dieren stoffen worden toegediend waardoor zij niet meer, of 
slechts in geringe mate, in staat zijn pijn te tonen bij te lichte verdoving of 
te geringe pijnstilling173; of 

 ze niet optimaal voldoen aan de vereisten op het vlak van keuze voor de 
minst schadelijke proef die de beste resultaten oplevert174. 

De proefleider moet erop toezien dat alle pijn, lijden, angst of blijvende 
nutteloze schade toegebracht aan een dier tijdens een proef onderbroken 
wordt175.                                                        Foto : © Thinkstock 

De proefleider is zowel verantwoordelijk voor de proef die hij uitvoert176 als voor het treffen van de 
maatregelen in verband met de nazorg der dieren177. 

De dood als eindpunt van een dierproef moet zoveel mogelijk worden vermeden en vervangen door in 
een vroege fase menselijke eindpunten178. Wanneer de dood als eindpunt onvermijdelijk is, dan moet 
aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 

 de dierproef moet zo opgezet worden dat zo weinig mogelijk dieren sterven en de duur en intensiteit 
van het lijden voor het dier zo gering mogelijk wordt gehouden, en de dood, voor zover mogelijk, 
pijnloos is179; en 

 de proefdieren moeten worden gedood in de inrichting van een gebruiker, een leverancier of een 
fokker180 door een deskundig persoon die daartoe de geschikte opleiding heeft genoten en die zijn 
deskundigheid kan aantonen vooraleer zijn functies op te nemen181. Ze moet bovendien worden 
uitgevoerd volgens de methodes van het doden bepaald door de Regering182, behoudens een 
afwijking toegestaan door Leefmilieu Brussel183.  

                                                      
167 Artikel 20 van de wet op het dierenwelzijn gecombineerd met artikelen 29 en 44 van het besluit proefdieren. 
168 Artikel 3, § 1, derde lid van het besluit proefdieren. 
169 Artikel 17, § 1, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
170 Artikel 17, § 1, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
171 Artikel 24 van de wet op het dierenwelzijn.  
172 Artikel 30, § 1, van de wet op het dierenwelzijn. 
173 Artikel 24, § 4, van de wet op het dierenwelzijn. 
174 Artikel 24, § 3, van de wet op het dierenwelzijn. 
175 Artikel 27, § 1, van het besluit proefdieren. 
176 Artikel 26, § 1, van de wet op het dierenwelzijn. 
177 Artikel 26, § 2, van de wet op het dierenwelzijn. 
178 Artikel 24, § 5, eerste lid, van de wet op het dierenwelzijn. 
179 Artikel 24, § 5, tweede lid, van de wet op het dierenwelzijn. 
180 Artikel 33, § 2, van het besluit proefdieren. 
181 Artikel 33, § 2, van het besluit proefdieren. 
182 Artikel 33, § 3, eerste lid, en bijlage 7 van het besluit proefdieren. 
183 Artikel 33, § 3, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
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d. Beheer van de dieren na afloop van een proef 

d.1. Einde van de proef 

Een dierproef wordt geacht te zijn afgelopen wanneer er voor die dierproef geen verdere waarnemingen 
hoeven te worden verricht of, in het geval van nieuwe genetisch gemodificeerde dierenvariëteiten, 
wanneer voor de nakomelingen niet evenveel, of meer, pijn, lijden angst of blijvende schade wordt 
waargenomen of verwacht als bij het inbrengen van een naald184. 

Aan het einde van elke proef moet de deskundige bevoegd voor dierproeven185 beslissen of het dier in 
leven moet worden gehouden dan wel worden gedood. In dat opzicht mag een proefdier niet in leven 
worden gehouden wanneer het waarschijnlijk is dat het dier, ook al lijkt zijn gezondheidstoestand voor 
het overige weer normaal, blijvende pijn of letsel zal ondervinden186. 

Na afloop van een proef moet het dier de volgende behandeling krijgen, afhankelijk van het antwoord 
op de vraag of het al dan niet in leven moet worden gehouden: 

 indien het in leven moet worden gehouden, moet het de passende verzorging krijgen onder toezicht 
van de deskundige bevoegd voor proefdieren en gehuisvest worden in overeenstemming met de 
geldende voorwaarden187; en 

 indien het niet in leven moet worden gehouden of het niet de gepaste huisvesting en verzorging kan 
genieten, moet het zo snel mogelijk worden gedood volgens de methode voor het doden van de 
betreffende soort die de Regering heeft bepaald188.  

d.2. Voorwaarden voor hergebruik 

Een proefdier dat reeds een of meerdere dierproeven heeft ondergaan, mag niet worden hergebruikt in 
een nieuwe proef wanneer ook een ander proefdier, waar nog geen enkele eerdere dierproef op is 
uitgevoerd, gebruikt kan worden, tenzij indien aan de volgende voorwaarden is voldaan189: 

 indien de werkelijke ernst van de voorgaande proeven 'licht' of 'matig' was; 

 indien het vaststaat dat de algemene gezondheids- en welzijnstoestand van het proefdier volledig 
is hersteld; 

 indien de volgende dierproef is ingedeeld als 'licht', 'matig' dan wel 'terminaal'; en 

 indien de dierproef in overeenstemming is met het diergeneeskundig advies. Dat advies moet 
verplicht worden ingewonnen, waarbij rekening wordt gehouden met de volledige levensloop van 
het proefdier. 

In uitzonderlijke omstandigheden, en nadat een dierenarts het proefdier heeft onderzocht, kan de 
Ethische Commissie het hergebruik van een proefdier toestaan indien het niet meer dan éénmaal is 
gebruikt in een dierproef die hevige pijn, angst of gelijkaardig lijden met zich meebrengt190. 

d.3. Adopteren of vrijlaten in een geschikte habitat of dierhouderijsysteem 

De Ethische Commissie waar de gebruiker bij is aangesloten of, bij fokkers of leveranciers, de 
deskundige bevoegd voor proefdieren, kan toestaan dat de proefdieren die gebruikt zijn of gebruikt 
zullen worden in dierproeven in een geschikte habitat worden vrijgelaten of geadopteerd door een 
dierhouderijsysteem dat is aangepast aan de soort, en dat onder de volgende voorwaarden191: 

 de gezondheidstoestand van het proefdier moet dit toelaten; 

 er mag geen gevaar zijn voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu; 

 de gepaste maatregelen moeten worden getroffen om het welzijn van het dier in stand te houden; 

  

                                                      
184 Artikel 27, § 2, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
185 Artikel 27, § 2, gecombineerd met artikel 31, § 1, 4°, van het besluit proefdieren. 
186 Artikel 27, § 2, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
187 Artikel 27, § 3, 1°, gecombineerd met bijlage 4 van het besluit proefdieren. 
188 Artikel 27, § 3, 2°, en artikel 31 gecombineerd met bijlagen 4 en 7 van het besluit proefdieren. 
189 Artikel 28, eerste lid, van het besluit proefdieren. 
190 Artikel 28, tweede lid, van het besluit proefdieren. 
191 Artikel 30 van het besluit proefdieren. 
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 wat betreft proefdieren bestemd voor adoptie: 

˗ moet een adoptieprogramma gevolgd worden dat voorziet in de socialisatie van de voor adoptie 
vrijgegeven dieren; 

˗ moet het dier vergezeld zijn van alle relevante gegevens over de diergeneeskundige toestand 
en het sociaal gedrag uit zijn individuele dossier; en 

 indien het wilde proefdieren betreft, dienen ze - indien nodig - een reïntegratieprogramma te 
doorlopen voordat ze opnieuw in hun habitat mogen worden geplaatst. 

D. Vervoer 

De voorwaarden die de Regering ter zake kan opleggen, moeten nageleefd worden. Onverminderd de 
Europese regelgeving kunnen die meer bepaald betrekking hebben op de vervoersmiddelen, op het 
laden en het lossen van de dieren, op de begeleiding en verzorging van de dieren tijdens het vervoer, 
op de duur, de afstand en de omstandigheden van het vervoer en op de examens over de bekwaamheid 
van bestuurders en begeleiders192. 

De vereisten uit de Verordening inzake dierenvervoer, wat betreft het vervoer van gewervelde dieren 
die binnen de EU leven, moeten ook nageleefd worden. Die hebben meer bepaald betrekking op de 
vereiste vergunning om dieren te vervoeren193 en op de vereiste voorafgaande inspectie en goedkeuring 
van de vervoermiddelen voor lange transporten-194, op de vervoersomstandigheden in termen van 
geschiktheid en veiligheid voor de vervoerde dieren195, zowel op de plaats van vertrek, overlading of 
bestemming196, op de medewerkers en hun uitrusting197, op de vereiste vervoersdocumenten198 en op 
de vereiste planning en coördinatie199. 
In het bijzonder moet een aanvraag 
tot goedkeuring worden ingediend bij 
Leefmilieu Brussel in geval van een 
handelstransport van dieren voor een 
afstand groter dan 65 km indien de 
maatschappelijke zetel van de 
vervoersfirma gelegen is op het 
Brussels grondgebied200. De 
goedkeuring wordt toegekend binnen 
een termijn van 4 maanden vanaf de 
indiening van de volledige 
aanvraag201 en is geldig voor een 
maximale duur van 5 jaar202. Een 
aanvraag tot hernieuwing van de 
goedkeuring zal dus moeten worden 
ingediend tussen de 7e en de 4e 
maand voor het verstrijken van de 
goedkeuring203.                    Foto : © GettyImages 

Voor trajecten van korte duur / Type 1 (meer dan 65 km, minder dan 8 uur grensoverschrijdend of 
minder dan 12 uur binnenlands), bevat de aanvraag tot goedkeuring204:  

- het aanvraagformulier voor de goedkeuring, beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel; 
                                                      
192 Artikel 13 van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van die omstandigheden, zie in het bijzonder het koninklijk besluit van 10 juni 2014 

betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren (B.S., 8 juli 2014) en het besluit van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende het commercieel vervoer van dieren (B.S., 14 mei 2019). 

193 Artikel 5, § 1, en artikelen 6 en 10 tot 13 van de Verordening inzake dierenvervoer. 
194 Artikelen 7 en 18 tot 19 van de Verordening inzake dierenvervoer. 
195 Artikelen 3 en 6, 3°, en bijlage I van de Verordening inzake dierenvervoer. 
196 Artikel 8 van de Verordening inzake dierenvervoer. 
197 Artikel 3, tweede lid, e), artikel 6, punten 4 tot 7, en artikelen 16 en 17, gecombineerd met bijlagen I tot III van de Verordening inzake dierenvervoer. 
198 Artikelen 4 en 5, § 4, artikel 8, § 2, en artikel 6, punten 2 en 8, gecombineerd met bijlage II van de Verordening inzake dierenvervoer. 
199 Artikel 5 van de Verordening inzake dierenvervoer. 
200 Artikel 6 van de Verordening inzake dierenvervoer. 
201 Artikel 3, § 5, eerste lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende het commercieel vervoer van 
dieren. 
202 Artikel 3, § 5, tweede lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende het commercieel vervoer van 

dieren. 
203 Artikel 3, § 5, derde lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende het commercieel vervoer van 

dieren. 
204 Artikel 10 van de Verordening inzake dierenvervoer en artikel 3, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 
2019 betreffende het commercieel vervoer van dieren. 
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- foto’s van het of de betrokken voertuig(en) (binnen- en buitenkant); 

- het bewijs dat de firma en haar personeel bekwaam zijn voor het vervoer en de behandeling 
van dieren; 

- voor het vervoer van rundvee, schapen, geiten, varkens, paarden en gevogelte is een 
getuigschrift van vakbekwaamheid vereist205. Als men er geen bezit moet er een opleiding 
worden gevolgd. Opgelet, de getuigschriften van vakbekwaamheid voor het personeel van door 
Leefmilieu Brussel goedgekeurde firma’s zijn slechts 5 jaar geldig; 

- het bewijs dat het voertuig beschikt over een aangepaste uitrusting aan de vervoerde soort;  

- de operationele procedures / goede praktijken (voorbereiding van het voertuig, controle van de 
dieren,…). 

Bovendien mag men, om een goedkeuring te verkrijgen, geen overtreding hebben begaan op de 
Europese of nationale wetgeving op de bescherming van dieren in de loop van de drie voorafgaande 
jaren van de datum van de aanvraag. 

Voor trajecten van lange duur / Type 2 (meer dan 8 uur grensoverschrijdend of meer dan 12 uur 
binnenlands), bevat de aanvraag tot goedkeuring – buiten de documenten vereist voor korte trajecten 
(hierboven)206:  

- procedures die de opvolging en de registratie van de verplaatsingen van de wegvoertuigen 
onder uw verantwoordelijkheid  toelaten, alsook de mogelijkheid om de bestuurder te bereiken 
tijdens ritten van lange duur;  

-  de procedure in geval van nood; 

- het bewijs van het bestaan van een navigatiesysteem in geval van het vervoer van paarden die 
niet geregistreerd zijn op Studbook, rundvee, schapen, geiten en varkens. 

In alle gevallen moet een inspectie van het voertuig voorzien worden om de erkenning toe te kennen: 
het bewijst dat het gebruikte voertuig de transportvoorwaarden inzake dierenwelzijn naleeft207. 

E. Invoer en doorvoer 

De voorwaarden die de Regering kan opleggen voor de in- en doorvoer van dieren wat betreft hun 
welzijn, moeten nageleefd worden, in het bijzonder de maatregelen die getroffen moeten worden op het 
moment van aankomst met het oog op de afhaling, verzorging en tijdelijke huisvesting van de dieren208.  

F. Doden van dieren 

Onverminderd de Verordening inzake het doden van dieren, moeten dieren gedood worden volgens de 
volgende voorwaarden, zoals vastgelegd in de wet op het dierenwelzijn: 

 een gewerveld dier mag slechts worden gedood door een persoon die daarvoor de nodige kennis 
en bekwaamheid heeft209; 

 het dier moet gedood worden volgens de minst pijnlijke methode210; en 

 het gewerveld dier mag niet gedood worden zonder verdoving of bedwelming211, behalve bij 
heirkracht en volgens de wettelijk toegestane afwijkingen212. 

Met 'doden' in de zin van de wet op het dierenwelzijn wordt bedoeld elke handeling waarbij 
opzettelijk een einde wordt gemaakt aan het leven van een dier213.  

Onverminderd de voorwaarden uit de Verordening inzake het doden van dieren, moet een dier altijd 
geslacht worden volgens onderstaande voorwaarden: 

                                                      
205 Zie artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende het commercieel vervoer van dieren. 
206 Artikelen 10 en 11 van de Verordening inzake dierenvervoer. 
207 Artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende het commercieel vervoer van dieren. 
208 Artikel 14 van de wet op het dierenwelzijn.  
209 Artikel 15 van de wet op het dierenwelzijn. 
210 Artikel 15 van de wet op het dierenwelzijn. 
211 Artikel 15 van de wet op het dierenwelzijn. 
212 Artikel 15, tweede lid, van de wet op het dierenwelzijn. 
213 Artikel 3, 13°, van de wet op het dierenwelzijn. 
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 de Regering kan bepalen welke methodes voor bedwelming en slachting er gevolgd moeten 
worden214; en 

 ook de andere voorwaarden die de Regering kan opleggen, meer bepaald wat betreft de opleiding 
van het personeel, de gebruikte uitrusting en de inrichting van slachthuizen, moeten worden 
nageleefd215. 

Met 'slachten' in de zin van de wet op het dierenwelzijn wordt bedoeld het doden van een 
landbouwhuisdier met het oog op het verbruik216. 

Bij het doden van dieren gekweekt of gehouden voor de productie van voedingsmiddelen, wol, huiden, 
pels of andere producten alsook het doden van dieren in het kader van ruimingsoperaties of daarmee 
verband houdende activiteiten, moeten tevens de regels van de Verordening inzake het doden van 
dieren worden nageleefd217, behalve in sommige gevallen en onder voorbehoud van de nuances uit die 
Europese verordening218. Die laatste voorziet in: 

 algemene voorschriften betreffende: 

˗ de planning219, het verloop220 en de controle221 van de bedwelming; 

˗ de vereiste bekwaamheden van het personeel222; 

˗ het gebruik van het fixatie- en verdovingsmateriaal223; en 

 bijzondere voorschriften van toepassing op de slachthuizen betreffende: 

˗ de indeling, de bouw en de apparatuur van de slachthuizen224; 

˗ de behandeling en fixatie van dieren in de slachthuizen225; 

˗ de toepasbare controleprocedures226; 

˗ de vereiste om een functionaris voor dierenwelzijn aan te stellen in elk slachthuis, die onder het 
rechtstreekse gezag staat van de bedrijfsexploitant en hem bijstaat bij de naleving van de 
Verordening inzake het doden van dieren227, behoudens in bepaalde gevallen228; en 

˗ de vereiste, in geval van het doden van dieren in noodsituaties, die stelt dat de houder van de 
dieren in kwestie alle vereiste maatregelen treft om te verzekeren dat de dieren zo snel mogelijk 
gedood worden229. 

Voor wat betreft het vakbekwaamheidsniveau en getuigschrift van vakbekwaamheid van het personeel, 
gebeurt het doden en de bijhorende ingrepen alleen door personen die over het passende 
vakbekwaamheidsniveau hiervoor beschikken, en zonder enige vermijdbare vorm van pijn, spanning of 
lijden bij de dieren te veroorzaken230. Daarenboven worden slachtactiviteiten (behandeling, fixatie, 
bedwelming, aanhaking) alleen verricht door personen die beschikken over een getuigschrift van 
vakbekwaamheid voor dergelijke activiteiten, waaruit blijkt dat zij in 
staat zijn deze uit te voeren231. 

Voor wat betreft sommige slachtingen die zijn voorgeschreven door 
een religieuze ritus, mogen dergelijke slachtingen van runderen, 
schapen en geiten alleen in een openbaar slachthuis, een particulier 
slachthuis of een erkende inrichting plaatsvinden232. Een door een 

                                                      
214 Artikel 16, § 2, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van methodes, zie het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 

9 februari 2007 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten en doden (B.S. 24 februari 2017). 
215 Artikel 16, § 3 van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van de eisen voor slachthuizen, zie het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 9 februari 2007 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten en doden (B.S. 24 februari 2017). 
216 Artikel 3, 14°, van de wet op het dierenwelzijn. 
217 Artikel 1, § 1, van de Verordening inzake het doden van dieren. 
218 Artikelen 1, § 1, tweede lid, en §§ 2 en 3, en artikelen 10 en 11 van de Verordening inzake het doden van dieren. 
219 Artikel 6 van de Verordening inzake het doden van dieren. 
220 Artikel 3 en artikel 4 gecombineerd met bijlage I van de Verordening inzake het doden van dieren. 
221 Artikel 5 van de Verordening inzake het doden van dieren. 
222 Artikel 7 van de Verordening inzake het doden van dieren. Zie ook artikel 21 gecombineerd met bijlage IV van de Verordening inzake het doden 

 van dieren. 
223 Artikel 9 van de Verordening inzake het doden van dieren. 
224 Artikel 14 gecombineerd met bijlage II van de Verordening inzake het doden van dieren. 
225 Artikel 15 gecombineerd met bijlage III van de Verordening inzake het doden van dieren. 
226 Artikel 16 van de Verordening inzake het doden van dieren. 
227 Artikel 17, §§ 2 tot 5, van de Verordening inzake het doden van dieren. 
228 Artikel 17, § 6, van de Verordening inzake het doden van dieren. 
229 Artikel 19 van de Verordening inzake het doden van dieren. 
230 Artikel 7, § 1 van de Verordening inzake het doden van dieren. 
231 Artikel 7, § 2 van de Verordening inzake het doden van dieren. 
232 Artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen. 
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religieuze ritus voorgeschreven slachting mag alleen uitgevoerd worden233: 

- als het gaat om een joods ritueel: door geestelijken erkend door het Centraal Israëlitisch 
Consistorie van België 

- als het gaat om een islamitisch ritueel : door geestelijken erkend door het Executief van de 
Moslims van België. 

In de zin van de Verordening inzake het doden van dieren: 

 met 'doden' wordt hier bedoeld iedere bewust gebruikte methode die resulteert in de dood van 
een dier234; 

 met 'het doden van dieren in noodsituaties' wordt hier bedoeld het doden van dieren die 
zodanig gewond of ziek zijn dat dit met ernstige pijn of ernstig lijden gepaard gaat, terwijl er 
geen andere praktische mogelijkheid is om die pijn of dat lijden te verlichten235; en 

 met 'slachten' wordt hier bedoeld het doden van dieren bestemd voor menselijke consumptie236. 

G. Ingrepen op dieren 

Afgezien van de gevallen waar dierproeven wettelijk 
toegelaten zijn, is het verboden één of meer ingrepen 
bij een gewerveld dier te verrichten waarbij één of 
meerdere gevoelige delen van het lichaam worden 
verwijderd of beschadigd237, behalve indien: 

 de ingreep noodzakelijk is vanuit 
diergeneeskundig oogpunt238; 

 de ingreep verplicht is op grond van de wetgeving 
inzake dierenziektenbestrijding239; of 

 de ingreep gericht is op het nutsgebruik van het 
dier of op de beperking van de voortplanting van 
de betreffende soort en vermeld staat in een lijst 
opgesteld door de Regering240.                 Foto : © Xavier Claes 

Deze ingrepen mogen niet uitgevoerd worden zonder voorafgaande verdoving van het dier, behalve in 
bepaalde uitzonderingen waarin de wet voorziet241. De verdoving van een warmbloedig dier moet 
uitgevoerd worden door een dierenarts, behoudens in de gevallen waarin de verantwoordelijke of de 
diergeneeskundige helper daartoe gemachtigd is242.  

Over het algemeen is castratie van biggen verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest243. 

H. Dierentuinen 

Om een dierentuin te mogen uitbaten, moet de exploitant van de tuin vooraf een erkenning verkrijgen 
van de Minister bevoegd voor dierenwelzijn244. Ze kan enkel verkregen en behouden worden indien de 
voorwaarden opgelegd door de regering, worden nageleefd245. Deze voorwaarden worden bepaald op 

                                                      
233 Artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen. 
234 Artikel 2, a), van de Verordening inzake het doden van dieren. 
235 Artikel 2, d), van de Verordening inzake het doden van dieren. 
236 Artikel 2, j), van de Verordening inzake het doden van dieren. 
237 Artikel 17, § 1, van de wet op het dierenwelzijn. 
238 Artikel 17bis, § 2, 1°, van de wet op het dierenwelzijn. 
239 Artikel 17bis, § 2, 2°, van de wet op het dierenwelzijn. 
240 Artikel 17bis, § 2, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
241 Artikel 18 van de wet op het dierenwelzijn. 
242 Artikel 18, § 1, tweede lid, van de wet op het dierenwelzijn. De verdoving van een warmbloedig dier mag uitgevoerd worden in de gevallen 
  waarin de verantwoordelijke of de diergeneeskundige helper daartoe gemachtigd is overeenkomstig artikelen 5, 2°, 6 of 7 van de wet van 28 

 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde (B.S., 15 oktober 1991).   
243 Koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of 
op de beperking van de voortplanting van de diersoort en besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juni 2015 houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de 
dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort. 
244 Artikel 5, § 1, van de wet op het dierenwelzijn; artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van 

 dierentuinen (B.S., 13 november 1998). 
245 Zie de voorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen en de voorwaarden 

 uit  de ministeriële besluiten genomen in uitvoering van dat koninklijk besluit (artikel 5 van de wet op het dierenwelzijn; artikel 2, § 6, van het 
 besluit  erkenning en verhandeling). Zie meer bepaald het ministerieel besluit van 7 juni 2000 tot vaststelling van de minimumnormen voor het 
 houden  van vogels in dierentuinen, (B.S., 5 september 2000); het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de minimumnormen 
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advies van de Dierentuincommissie bestaande uit vier leden, deskundig in het welzijn, de educatie, de 
ethische en foktechnische aspecten, de biologie en het behoud van in dierentuinen gehouden dieren246. 

De Brusselse Dierentuinencommissie verstrekt adviezen over diverse aspecten van het dierenwelzijn, 
zowel op verzoek van de minister of Leefmilieu Brussel, als op eigen initiatief. Verder bevordert de 
Commissie onderling overleg en samenwerking tussen de belanghebbende actoren. De Commissie 
verstrekt daarnaast adviezen over het houden van dieren door particulieren die niet behoren tot de 
soorten of categorieën vermeld op de ad hoc vastgestelde lijst en over de aanvragen tot erkenning voor 
dierentuinen. 

Met 'dierentuin' wordt bedoeld elke voor het publiek toegankelijke inrichting waar levende dieren 
van niet-gedomesticeerde soorten worden gehouden om te worden tentoongesteld, met inbegrip 
van dierenparken, safariparken, dolfinaria, aquaria en gespecialiseerde verzamelingen, evenwel 
met uitzondering van circussen, rondreizende tentoonstellingen en handelszaken voor dieren of 
andere inrichtingen aangeduid door de Regering en voor diegene waar de Regering voorwaarden 
kan vaststellen voor het houden en verzorgen van de dieren247. 

De uitbatingsvoorwaarden voor dierentuinen hebben meer bepaald betrekking op: 

 de huisvesting van de dieren met 
het oog op hun veiligheid en welzijn 
en de veiligheid van bezoekers en 
personeel248; 

 de hygiëne, verzorging en 
diergeneeskundige begeleiding249;  

 de informatie van de bezoeker en 
de vereiste om een educatief 
programma voor scholen uit te 
werken250; en 

 het aanleggen van een register 
over elk dier of elke groep dieren 
aanwezig of in de voorbije vijf jaar 
aanwezig geweest in de 
dierentuin251.                   Foto : © Xavier Claes 

De bevoegde Minister kan, op ieder ogenblik, de erkenning van een dierentuin intrekken of schorsen 
indien die niet langer voldoet aan de in de wet en haar uitvoeringsbesluiten vastgestelde voorwaarden. 
De schorsing of intrekking kan betrekking hebben op slechts een gedeelte van de dierentuin252. Een 
dergelijke intrekking leidt tot een verbod om gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd of definitief een 
nieuwe erkenning aan te vragen en om, gedurende dezelfde periode, een dierentuin te beheren of er 
direct toezicht uitoefenen op dieren253. 

CONTROLE  

Verordening 2017/625 stelt regels op Europees niveau op voor officiële Europese controles die de 
correcte toepassing en naleving van de levensmiddelenwetgeving verzekeren, om de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid, het dierenwelzijn en de plantgezondheid te beschermen. 

De verordening neemt een meer geharmoniseerde en coherente aanpak op van de officiële controles 
alsook van de uitvoerende maatregelen in de hele agro-voedselketen en versterkt het principe van 
controles die bedoeld zijn om risico’s te beoordelen. De officiële controles zijn van toepassing op de 
regelgeving inzake dierenwelzijn, met inbegrip van die tijdens het vervoer, het slachten en het fokken.  

                                                      
 voor het  houden van zoogdieren in dierentuinen (B.S., 19 augustus 19999); en het ministerieel besluit van 23 juni 2004 tot vaststelling van de 
 minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen (B.S., 27 juli 2004). 

246 Artikel 7/1 §§ 1 en 3 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2016 houdende regeling van de samenstelling en de 
werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. 
247 Artikel 3, 9°, van de wet op het dierenwelzijn. 
248 Artikelen 3 tot 8 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen. 
249 Artikelen 9 tot 22 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen. 
250 Artikelen 23 en 24 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen. 
251 Artikel 27 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen. 
252 Artikel 5, § 4, tweede lid, van de wet op het dierenwelzijn ; artikel 2, § 5, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning 

 van dierentuinen. 
253 Artikel 5, § 4, tweede lid, van de wet op het dierenwelzijn. 
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Verordening 2017/625 bevat een jaarlijkse rapportageverplichting naar de Europese Commissie toe 
over de vastgestelde overtredingen en de genomen maatregelen tijdens controles in boerderijen, op het 
vervoer en in slachthuizen254.  

INBREUKEN 

Algemeen gesproken vormt een inbreuk op de wet op het dierenwelzijn, op de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten of op de Europese Verordeningen ter zake een overtreding255. 

Een schending van de verplichtingen uit punt III vormt dientengevolge een overtreding, en meer bepaald 
de gedragingen vermeld in wat volgt. 

A. Het houden  

De houder van een dier begaat een overtreding wanneer hij de wettelijke voorwaarden voor het houden 
niet naleeft, en meer bepaald wanneer hij: 

 een dier achterlaat met de bedoeling zich ervan te ontdoen256; 

 dieren houdt waarvan het houden verboden is257 en daarvoor niet over de juiste ontheffing 
beschikt258. 

 dieren gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen zonder over een ontheffing te beschikken 
of zonder de voorwaarden opgelegd door de Regering na te leven indien het houden van die dieren 
werd toegestaan259; 

 de maatregelen schendt die de Regering kan voorschrijven voor het houden van dieren tijdens 
tentoonstellingen of om het publiek te vermaken op kermissen, wedstrijden en bij andere 
omstandigheden260; 

 hij een van de volgende maatregelen niet treft: 

˗ alle vereiste maatregelen om het dier voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen 
aangepast aan zijn behoeften261; 

˗ wanneer het dier gewoonlijk of voortdurend is vastgemaakt of opgesloten, het voldoende ruimte 
en bewegingsvrijheid geven262; en 

˗ indien het dier een paard is dat buiten wordt gehouden, het een natuurlijke beschutting of een 
schuilhok verschaffen263; 

 de bewegingsvrijheid van het dier inperkt waardoor het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is 
blootgesteld264; 

 hij de maatregelen niet naleeft die de Regering kan voorschrijven voor de registratie van honden en 
katten, alsook om overbevolking bij deze diersoorten te vermijden265; 

                                                      
254 Zie meer bepaald artikelen 113 en 114 van Verordening 2017/625. 
255 Elke schending van de wet op het dierenwelzijn, van de bijhorende uitvoeringsbesluiten en van de Europese Verordeningen en Beschikkingen 

 ter zake is feitelijk strafbaar, of dat nu is krachtens artikel 35, artikel 36, artikel 36bis of artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. Deze laatste 
 bepaling stelt feitelijk strafbaar, de 'inbreuken op deze wet, op zijn uitvoeringsbesluiten of op de Europese Beschikkingen en Verordeningen ter 
 zake die niet zijn opgenomen in artikelen 35, 36 en 36bis'. 

256 Artikel 1 gecombineerd met artikel 35, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
257 Artikel 3bis gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling 

 van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden. Zie ook artikel 9bis gecombineerd met artikel 41 van de 
 wet op het dierenwelzijn. 

258 Geënt op artikel 3bis, § 2, van de wet op het dierenwelzijn (meer bepaald voor dierentuinen, laboratoria, dierenartsen of particulieren onder  
 bepaalde voorwaarden). 

259 Artikel 6bis gecombineerd met artikelen 41 en 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn. Wat betreft dieren waarvoor een ontheffing is toegekend, 
 zie in het bijzonder de bijlage van het koninklijk besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en 
 rondreizende tentoonstellingen. De voorwaarden opgenomen in datzelfde besluit worden bijvoorbeeld niet nageleefd wanneer er niet minstens 
 een keer om de drie maanden een dierenarts wordt geconsulteerd, wanneer er onvoldoende bekwaam personeel is aangesteld voor de 
 verzorging van de dieren en het onderhoud van hun verblijven of wanneer de minimumnormen om die dieren te houden, niet worden nageleefd 
 (artikelen 13, § 1 en 15, § 1, en de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen 
 en  rondreizende tentoonstellingen). 

260 Artikel 6 gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van maatregelen, zie in het bijzonder het koninklijk  
 besluit van 1 maart 2013 betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen (B.S., 29 maart 2013). 

261 Artikel 4 gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
262 Artikel 4, § 2, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
263 Artikel 4, § 2/1, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
264 Artikel 4, § 2, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
265 Artikel 7 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van maatregelen, zie in het bijzonder het koninklijk 

 besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden en het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het 
 meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten (B.S., 28 augustus 2012). 
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 hij een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt en het niet binnen de 4 dagen toevertrouwt 
aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier gevonden heeft of dat van zijn 
woonplaats266; 

 bij het houden van een zwervend, verloren of achtergelaten dier in een asiel of dierentuin en 
toevertrouwd door het gemeentebestuur, dat dier niet gedurende minstens vijftien dagen na de 
opname ter beschikking houdt van de eigenaar267; 

 bij het houden van een zwervend, verloren of achtergelaten dier dat het gemeentebestuur of het 
asiel hem heeft toevertrouwd, dat dier niet ter beschikking houdt van de eigenaar gedurende 
minstens de onderstaande termijnen268:  

˗ indien het om een hond gaat, minstens 15 dagen vanaf de dag waarop het dier is overhandigd 
aan het gemeentebestuur; 

˗ indien het om een ander dier gaat dan een hond, minstens 45 dagen vanaf de dag waarop het 
dier is overhandigd aan het gemeentebestuur; 

 de eigenaar is van een zwervende, verloren of achtergelaten hond en de opname-, verzorgings- en 
hoedekosten niet betaalt269; 

 een van de onderstaande inrichtingen uitbaat zonder erkenning270: 

˗ een honden- of kattenkwekerij;  

˗ een dierenasiel; 

˗ een honden- of kattenpension;  

˗ een handelszaak voor dieren. 

 wanneer de erkenning van zijn inrichting is ingetrokken door de bevoegde minister (wegens niet-
naleving van de wettelijke en door de Regering vastgestelde voorwaarden voor behoud van de 
erkenning): 

˗ hij een nieuwe erkenning aanvraagt terwijl dat verboden is; of 

˗ een van voornoemde inrichtingen uitbaat en er direct toezicht uitoefent op dieren, terwijl dat 
voor hem verboden is271; of 

 hij de erkenningsvoorwaarden van zijn inrichting schendt272. 

B. Verhandeling  

Wat betreft de verhandeling van dieren, gelden de volgende handelingen als overtredingen: 

 het verhandelen van de volgende dieren273: 

˗ dieren met duidelijke ziektesymptomen; 

˗ dieren die frauduleus ingevoerd zijn of illegaal gehouden worden;  

˗ dieren die een niet toegestane amputatie hebben ondergaan; 

˗ zoogdieren, wanneer ze niet of te vroeg gespeend zijn; 

 de verkoop van zwervende, verloren of achtergelaten dieren274; 

 het verhandelen van honden en katten275: 

˗ die jonger zijn dan 7 weken voor honden of jonger dan 13 weken voor katten; 

˗ die niet overeenkomstig de wettelijke voorschriften werden geïdentificeerd en geregistreerd276; 

˗ of zonder overeenstemmend wettelijk voorgeschreven identificatie- en registratiedocument. 

 het afstaan van dieren aan personen jonger dan 16 jaar (zonder de uitdrukkelijke toestemming van 
hun ouders of wettelijke voogd)277; 

                                                      
266 Artikel 9, § 1, eerste lid, gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn. 
267 Artikel 9, § 2, eerste lid, gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. 
268 Artikel 9, § 2, tweede en derde lid, gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. 
269 Artikel 9, § 2, vijfde lid, gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. 
270 Artikel 5, § 1, gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn.  
271 Artikel 5, §4, tweede lid, gecombineerd met artikel 35, 7° en 8°, van de wet op het dierenwelzijn. 
272 Artikel 5, § 2, gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 3 tot 26 van het besluit erkenning en verhandeling. 
273 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 27, §§ 1 en 2, van het besluit erkenning en   

 verhandeling.  
274 Artikel 10 gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 27, § 2, van het besluit erkenning en verhandeling. 
275 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 28 van het besluit erkenning en verhandeling. 
276 Zie in het bijzonder het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden. 
277 Zie artikel 11 gecombineerd met artikel 36, 12°, van de wet op het dierenwelzijn. 



 PAGINA 26 VAN 33 - VADEMECUM - HOOFDSTUK 13 – DIERENWELZIJN 

BIJGEWERKT TOT DE BEPALINGEN IN WERKING GETREDEN OP 01/12/2020 

 
 
 

  

 het verhandelen van honden of katten (of elk ander dier waarvan de Regering de verhandeling kan 
verbieden278) op de volgende plaatsen: op de openbare weg of in het huis van de koper, behalve 
indien het initiatief van die laatste komt279;  

 het maken van reclame met het oog op het verhandelen van: 

˗ dieren waarvan het houden verboden is280; of 

˗ honden en katten, tenzij indien de reclame gemaakt wordt door personen die een erkende 
inrichting beheren of wanneer het gaat om advertenties gepubliceerd in vaktijdschriften281; 

 het houden of tentoonstellen van honden of katten in de winkelruimte van handelszaken voor dieren 
of in hun aanhorigheden282; 

 het tentoonstellen van honden of katten in uitstalramen of op het trottoir283; 

 het sluiten van een kredietovereenkomst voor de aankoop van een gezelschapsdier284; 

 door de verantwoordelijke van het dier, hetverstrekken van foutieve informatie, meer bepaald over 
de leeftijd, de herkomst of de benaming van het dier bestemd voor de verkoop, of het voeren van 
bedrieglijke publiciteit om de verkoop van een dier te bevorderen285;  

 door de verantwoordelijke van een (erkende) inrichting voor dieren, het niet zichtbaar uithangen van 
zijn erkenning286; 

 door de verantwoordelijke van een kwekerij of van een handelszaak voor dieren (tenzij indien hij 
een hobbykweker is287), het verkopen van een dier: 

˗ zonder, op verzoek van de koper-particulier, een gedateerd overdrachtsbewijs te overhandigen 
waarop de datum, de naam van de verkoper en van de koper, de soort en het aantal dieren 
vermeld staan288; 

˗ zonder aan de koper van een hond of een kat een garantiecertificaat te overhandigen over de 
gezondheidstoestand van het dier en zonder minstens 6 maanden een exemplaar van dat 
certificaat te bewaren289; 

˗ zonder aan de particuliere koper de nodige richtlijnen te geven op het vlak van voeding, 
huisvesting en verzorging van het dier290; of 

˗ zonder aan de koper van een hond de nodige schriftelijke richtlijnen te geven op het vlak van 
voeding, huisvesting en verzorging van het dier, alsook schriftelijke richtlijnen over de 
opvoeding van de hond, goedgekeurd door Leefmilieu Brussel291; of 

 het niet naleven van de voorwaarden voor verhandeling van de dieren292. 

C. Dierproeven 

Ook hij die de regels voor dierproeven schendt, begaat een overtreding293. Dat is meer bepaald het 
geval wanneer: 

 hij de regels schendt voorgeschreven door de Regering om bepaalde dierproeven te verbieden of 
toe te laten, en meer bepaald het verbod om proeven te doen op294:  

                                                      
278 Op grond van artikel 12, tweede lid, van de wet op het dierenwelzijn. De Regering kan dat verbod opheffen voor personen met een erkende  

 inrichting. 
279 Artikel 12, eerste lid, gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn.  
280 Artikel 11bis gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. Met de uitdrukking 'dieren waarvan het houden verboden is' wordt  

 bedoeld alle dieren die niet gehouden mogen worden op grond van de voornoemde lijst, in toepassing van artikel 3bis, § 1, van de wet op het 
 dierenwelzijn. 

281 Artikel 11bis gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. Indien het advertenties betreft in vaktijdschriften, moet de - niet- 
 erkende - verantwoordelijke van een dier in elke reclame voor de verhandeling van honden het identificatienummer vermelden van elke 
 verhandelde hond (artikel 27/1 van het besluit erkenning en verhandeling). Indien de reclame wordt gemaakt door een erkende inrichting, moet 
 haar erkenningsnummer vermeld worden in elke reclame voor de verhandeling van honden of katten, behalve in geval van hobbykwekers 
 (artikelen 33 en 34/1 van het besluit erkenning en verhandeling).  

282 Artikel 12, derde en vierde lid, gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn. 
283 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 28/2 van het besluit erkenning en verhandeling. 
284 Artikel 10bis gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. 
285 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 27, § 3, van het besluit erkenning en verhandeling. 
286 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 29, § 3, van het besluit erkenning en verhandeling. 
287 Artikel 34/1 van het besluit erkenning en verhandeling 
288 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 29, § 1, van het besluit erkenning en verhandeling. 
289 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 30, § 1, van het besluit erkenning en verhandeling. 
290 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 29, § 1, van het besluit erkenning en verhandeling. 
291 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 31, § 1, van het besluit erkenning en verhandeling. 
292 Artikel 10 gecombineerd met artikel 36, 14°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 27 tot 34/1 van het besluit erkenning en verhandeling. 
293 Artikelen 20 tot 30/1, gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn en met de uitvoeringsbesluiten van die bepalingen, in het 

  bijzonder het besluit dierproeven. 
294 Artikel 20, §§ 3 en 4, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor een voorbeeld van een besluit, zie meer bepaald   

  het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven en het besluit proefdieren (B.S., 23 januari 2002). 
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˗ de volgende dieren (behalve mits naleving van de eventueel gestelde voorwaarden om die 
proeven te mogen uitvoeren): 

 dieren die niet voor dergelijke doeleinden gekweekt zijn295;  

 dieren gevangen in de natuur296;  

 zwervende, verloren, achtergelaten of verwilderde huisdieren297;  

 exemplaren van niet-menselijke primaten298; of 

 exemplaren van de bedreigde soorten opgesomd in bijlage A van Verordening (EG) nr. 
338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende 
dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer die niet binnen 
het toepassingsgebied vallen van artikel 7, paragraaf 1 van die verordening299; of 

˗ indien er reeds gegevens bestaan aangelegd in een andere lidstaat, verkregen met behulp van 
dierproeven die erkend worden door de wetgeving van de Europese Unie, tenzij er in verband 
met die gegevens verdere dierproeven nodig blijken om de volksgezondheid, de veiligheid of 
het milieu te beschermen300;  

 hij dierproeven uitvoert terwijl het nagestreefde resultaat kan worden verkregen met behulp van een 
andere methode of beproevingsstrategie waarbij geen levende dieren worden gebruikt en die in de 
wetgeving van de Europese Unie is erkend301; 

 hij de besluiten van de Regering schendt die de doeleinden omschrijven waarvoor dierproeven 
uitsluitend mogen worden gebruikt (zie hierboven punt III.C.4.b)302; 

 hij dierproeven van didactische aard uitvoert in het hoger onderwijs die niet onmisbaar zijn voor de 
vorming van de studenten of die door andere, evenwaardige didactische methoden kunnen worden 
vervangen303;  

 hij dierproeven doet met toediening van stoffen aan de dieren waardoor zij niet meer, of slechts in 
geringe mate, in staat zijn pijn te tonen bij te lichte verdoving of te geringe pijnstilling304; 

 hij de proeven niet tot het strikt noodzakelijke beperkt305 en, als proefleider, er niet op toeziet dat 
alle pijn, lijden, angst of blijvende nutteloze schade toegebracht aan een dier tijdens een proef 
onderbroken wordt306; 

 hij niet de proef kiest die het best voldoet aan de vereisten van de wet op het dierenwelzijn, meer 
bepaald de minst schadelijke proef voor de dieren307; 

 hij het proefdier na afloop van de proef niet behandelt volgens de vereiste voorwaarden (zie 
hierboven punt III.C.4.d)308;  

 hij niet over een vereiste erkenning beschikt als gebruiker, fokker of leverancier309; 

 hij een project uitvoert (te weten elk werkprogramma met een welomschreven wetenschappelijk 
doel dat een of meerdere dierproeven omvat) zonder de vereiste toestemming310; 

 hij in zijn hoedanigheid als proefleider er niet op toeziet dat de projecten en proeven worden 
uitgevoerd volgens de projectvergunning311;  

                                                      
295 Artikel 20 gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 4, § 1, en 44 van het besluit proefdieren. 
296 Artikel 20 gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 7 en 44 van het besluit proefdieren. 
297 Artikel 20 gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 8 en 44 van het besluit proefdieren. 
298 Artikel 20 gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 5 en 44 van het besluit proefdieren. 
299 Artikel 20 gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 6 en 44 van het besluit proefdieren. 
300 Artikel 20 gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 29 en 44 van het besluit proefdieren. 
301 Artikel 24 gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn.  
302 Artikel 20, §3, gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van besluiten, zie meer bepaald het koninklijk 

  besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven en het besluit proefdieren (B.S., 23 januari 2002). 
303 Artikel 30, § 1, gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. 
304 Artikel 24, § 4, gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. 
305 Artikel 24, §§ 1 en volgende, gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. 
306 Artikel 20, § 3, gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 27, § 1, en 44 van het besluit proefdieren. 
307 Artikel 24, § 3, gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. 
308 Artikelen 20, § 3, en 24, § 4, zesde lid, gecombineerd met artikel 35, 6°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 27, §§ 2 en volgende, 

 tot 30 van het besluit proefdieren. 
309 Artikel 21, § 1, eerste lid, en artikelen 22 en 25 gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. De voorwaarden en de procedure 

 voor die erkenning worden meer bepaald voorgeschreven door de Regering op grond van artikel 21, § 1, van de wet op het dierenwelzijn (zie in 
 het bijzonder artikelen 11 tot 16 van het besluit proefdieren).  

310 Artikel 3, 17°, en artikel 21, § 3, tweede en derde lid, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. De voorwaarden, de 
 beoordelingscriteria en de vergunningsprocedures worden bepaald door de Regering (zie artikelen 17 tot 30 en 44 van het besluit proefdieren).  

311 Artikel 21, § 3, vierde lid, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 27, § 1, en 44 van het besluit 
 proefdieren. 
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 hij niet over de vereiste kennis en kwalificaties beschikt, in het bijzonder: 

˗ voor de proefleider: indien hij niet beschikt over een universitair diploma waarbij een 
fundamentele kennis van de medische of biologische wetenschappen wordt gewaarborgd of, 
in elk geval, niet de kennis en bekwaamheid bezit die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
dierproeven312; 

˗ voor het personeel van gebruikers, fokkers en leveranciers (met name personen die instaan 
voor de elementaire verzorging van de proefdieren, de personen belast met de bijzondere 
verzorging van de proefdieren of personen die actief deelnemen aan de dierproeven): indien 
hij niet de regels naleeft die de Regering kan voorschrijven voor hun opleiding en kwalificatie313; 

 als gebruiker, fokker of leverancier een beroep doet op personeel dat niet voldoet aan de 
opleidingsvoorwaarden voorgeschreven door de Regering314; 

 als gebruiker, fokker of leverancier in zijn inrichting geen dierenwelzijnscel opricht, die minstens één 
vertegenwoordiger omvat van de personen belast met de bijzondere verzorging van de proefdieren 
en voldoet aan de voorschriften van de Regering315; 

 hij de aanstelling verzuimt van: 

˗ een persoon die instaat voor de naleving van de erkenningsvoorwaarden en voor de overdracht 
van administratieve of statistische inlichtingen terwijl hij gebruiker, fokker of leverancier is316; 
en  

˗ een dierenarts bekwaam in proefdiergeneeskunde belast met de bescherming van de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, als hij proeven doet op paarden, honden, katten, 
varkens, herkauwers of primaten317; 

 als proefleider die instaat voor de maatregelen in verband met de nazorg van de dieren daartoe 
geen beroep doet op een dierenarts bij het gebruik van paarden, honden, katten, varkens, 
herkauwers of primaten318; 

 hij er niet op toeziet dat319: 

˗ alle aanwezige proefdieren huisvesting en gepaste verzorging krijgen; 

˗ elke inperking van het vermogen van een proefdier om aan zijn fysiologische en ethologische 
behoeften te voldoen, tot het strikte minimum beperkt blijft; 

˗ alle proefdieren en de omstandigheden waarin ze worden gehuisvest dagelijks worden 
gecontroleerd; 

˗ het welzijn en de gezondheidstoestand van de proefdieren regelmatig wordt gecontroleerd door 
een deskundige bekwaam in proefdierkunde, om pijn of onnodig blijvend lijden of letsel te 
voorkomen, en dat er een bewijs van die controle wordt verstrekt; en 

˗ wanneer de gezondheid of het welzijn van de proefdieren niet bevredigend is, hij daarvan 
verwittigd wordt door elk lid van zijn personeel dat hier kennis van heeft en hij onverwijld het 
nodige doet om de oorzaak op te sporen en passende maatregelen te nemen; 

 hij als gebruiker, fokker, leverancier of proefleider niet de documenten bijhoudt voorgeschreven 
door de Regering320, in het bijzonder het register321 en, in de onmiddellijke nabijheid van de 
huisvesting van de proefdieren, de informatie betreffende hun identificatie en desgevallend 
betreffende het project waarbinnen ze gebruikt worden alsook betreffende de verantwoordelijke 
proefleider322; 

                                                      
312 Artikel 26, § 1, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn ; artikel 32, § 4, en artikel 44 en bijlage 11 van het besluit 

 proefdieren. Voor de bijkomende regels die de Regering kan voorschrijven inzake opleiding en kwalificatie van de proefleider, zie meer bepaald 
 de rest van artikel 32, § 4, van het besluit proefdieren.  

313 Artikel 29 gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van regels : Artikel 32, § 1, en bijlage 8 van het 
 besluit proefdieren, in uitvoering van artikel 29 van de wet op het dierenwelzijn. Voor meer details over de andere opleidingen, zie het vervolg 
 van artikel 32 van voornoemd besluit. 

314 Artikel 29 gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 32, § 6, en artikel 44 van het besluit proefdieren. 
315 Artikel 20, §4, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn en met artikelen 35, 36 en 44 van het besluit proefdieren. 
316 Artikel 25 gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. De administratieve of statistische inlichtingen worden bepaald door 

 de Regering.  
317 Artikel 23, § 2, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
318 Artikel 26, § 2, tweede lid, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
319 Artikel 23 gecombineerd met artikel 36, 3° van de wet op het dierenwelzijn en met artikel 31 van het koninklijk besluit proefdieren. 
320 Artikel 27 gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van besluiten, zie meer bepaald het besluit 

 proefdieren. 
321 Artikelen 10 en 44 van het besluit proefdieren ; zie ook artikel 23, § 1, van de wet op het dierenwelzijn. 
322 Artikelen 9, § 1, en 44 van het besluit proefdieren. 
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 hij eender welk besluit van de Regering schendt betreffende de herkomst van proefdieren of erop 
gericht de herkomst van die dieren te bepalen en te controleren323. Zo moet bij een gebruiker, fokker 
of leverancier elke hond, kat of niet-menselijke primaat ten laatste bij het spenen op de minst pijnlijke 
wijze worden voorzien van een individueel en blijvend identificatieteken324; 

 hij de bijzondere voorwaarden schendt die de Regering kan voorschrijven voor het houden van 
proefdieren van allerhande categorieën325; of 

 hij eender welk besluit van de Regering schendt betreffende het verstrekken van administratieve 
inlichtingen326. Zo schrijft de Regering voor dat een gebruiker ten laatste op 31 januari van elk jaar 
aan Leefmilieu Brussel de statistische gegevens moet bezorgen betreffende het gebruik van 
proefdieren in zijn inrichting tijdens het voorbije kalenderjaar327. De deskundige die de controles op 
het welzijn en de gezondheid van de proefdieren doet, maakt ook ten minste elk trimester aan 
Leefmilieu Brussel328 een schriftelijk verslag over van zijn bezoeken. 

D. Vervoer  

Het niet naleven van de voorwaarden om de dieren te vervoeren, zoals ter zake vastgelegd door de 
Regering329 of in de Verordening inzake dierenvervoer330 (zie hierboven, punt III.D) is ook een 
overtreding. 

E. Invoer en doorvoer 

Het niet naleven van de voorwaarden opgelegd door de Regering voor de in- en doorvoer van dieren is 
ook een overtreding (zie hierboven, punt III.E)331.  

F. Doden van dieren 

Bovendien begaat ook iedereen die de voorwaarden voor het doden van dieren niet naleeft, een 
overtreding. Dat is meer bepaald het geval wanneer: 

 hij een gewerveld dier doodt zonder daarvoor over de nodige kennis en bekwaamheid te beschikken 
of zonder332: 

˗ het te bedwelmen of te verdoven; of 

˗ wanneer heirkracht of noodzaak niet toelaten het dier te bedwelmen of te verdoven, de minst 
pijnlijke methode te gebruiken; 

 hij een dier slacht zonder: 

˗ het te bedwelmen of wanneer heirkracht of noodzaak niet toelaten het dier te bedwelmen of te 
verdoven, de minst pijnlijke methode te gebruiken333; en 

˗ de methodes voor bedwelming of slachting te volgen zoals voorgeschreven door de 
Regering334; 

 hij eender welk besluit van de Regering schendt dat voorschrijft dat bepaalde slachtingen 
voorgeschreven door de ritus van een eredienst moeten worden uitgevoerd in erkende 
slachthuizen335; 

 hij eender welk besluit van de Regering schendt dat de voorwaarden voorschrijft wat betreft: 

                                                      
323 Artikel 23, § 1, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van regels, zie meer bepaald hoofdstuk 2 

 van het besluit proefdieren. 
324 Artikel 9, § 2, gecombineerd met artikel 44 van het besluit proefdieren. 
325 Artikel 23, § 1, gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. 
326 Artikel 25 gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van reglementaire bepalingen, zie in het bijzonder 

 artikel 37 van het besluit proefdieren en het ministerieel besluit van 21 februari 2014 tot de indiening van de statistische gegevens betreffende 
 het gebruik van proefdieren bij een gebruiker (B.S., 12 maart 2014). 

327 Artikelen 37 en 44 van het besluit proefdieren.  
328 Artikel 31, 4°, van het besluit proefdieren.  
329 Artikel 13 gecombineerd met artikel 36, 3°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van die omstandigheden, zie in het bijzonder het 

 koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren 
en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende het commercieel vervoer van dieren. 

330 Artikel 36, 17°, van de wet op het dierenwelzijn. 
331 Artikel 14 gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn.  
332 Artikel 15 gecombineerd met artikel 36, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. Zie artikel 3, 13°, van de wet op het dierenwelzijn voor de definitie 

 van 'doden'. 
333 Artikel 16 gecombineerd met artikel 36, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. 
334 Artikel 16, § 2, gecombineerd met artikel 36, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van methodes, zie het koninklijk besluit van 

 16 januari 1998 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden. 
335 Artikel 16, § 1, gecombineerd met artikel 36, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor een voorbeeld van besluit, zie het koninklijk besluit van 

 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen. 
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˗ de opleiding van de verantwoordelijke voor dierenwelzijn en van het personeel dat in de 
slachthuizen werkt, en de opleiding van de personen die betrokken zijn bij het doden van 
pelsdieren, en de organisatie van deze opleiding; 

˗ het afleveren, schorsen en intrekken van voorlopige en definitieve getuigschriften van 
vakbekwaamheid; en 

˗ de bouw, inrichting en uitrusting van slachthuizen336; of 

 hij de algemene voorwaarden voor het doden schendt of de bijzondere voorwaarden voor slachting 
uit de Verordening inzake het doden van dieren (zie hierboven, punt III.F)337. 

G. Ingrepen op dieren 

Hij die verboden ingrepen op dieren uitvoert, begaat ook een overtreding. Dat is meer bepaald het geval 
wanneer: 

 hij amputaties verricht of letsels veroorzaakt van een of meerdere gevoelige delen van het lichaam 
van een gewerveld dier, zonder over een ontheffing te beschikken338; 

 hij een pijnlijke ingreep doet bij een gewerveld dier zonder verdoving, zonder over een ontheffing te 
beschikken339; 

 hij een warmbloedig dier verdooft zonder dierenarts te zijn of zonder verantwoordelijke te zijn of 
diergeneeskundige helper gemachtigd om de diergeneeskunde uit te oefenen340; of 

 hij deelneemt aan een tentoonstelling, een keuring of wedstrijd met dieren die een van de 
bovengenoemde verboden ingrepen hebben ondergaan, een dier dat een dergelijke ingreep heeft 
ondergaan tot een van die evenementen toelaat of dergelijke dieren verhandelt341. 

H. Dierentuinen 

De volgende handelingen vormen ook een overtreding: 

 de uitbating van een dierentuin zonder erkenning van de Minister bevoegd voor dierenwelzijn342;  

 de schending door de uitbater van een dierentuin van de uitbatingsvoorwaarden vastgelegd door 
de Regering wat betreft de huisvesting, hygiëne, verzorging, informatie en het educatieve 
programma of wat betreft het bij te houden register (zie hierboven, punt III.H)343; of 

 het door de uitbater van een dierentuin waarvan de erkenning is ingetrokken door de bevoegde 
minister (wegens niet-naleving van de wettelijke en door de Regering vastgestelde voorwaarden 
voor het behoud van de erkenning): 

˗ aanvragen van een nieuwe erkenning terwijl dat gezien die intrekking verboden is; of 

˗ beheren van een inrichting voor dieren of daar direct toezicht uitoefenen op dieren terwijl dat 
voor hem verboden is344. 

  

                                                      
336 Artikel 16, § 3, gecombineerd met artikel 36, 6°, van de wet op het dierenwelzijn. Voor voorbeelden van de eisen voor slachthuizen, zie besluit 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2017 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten en doden 
337 Artikel 36, 18°, van de wet op het dierenwelzijn. 
338 Artikel 17bis gecombineerd met artikel 35, 5°, van de wet op het dierenwelzijn. Ontheffingen kunnen bijvoorbeeld toegekend worden voor ingrepen 

 die noodzakelijk zijn vanuit diergeneeskundig standpunt, om de voortplanting van de soort te beperken of ook om ziekte bij de dieren te 
 voorkomen  (artikel 17bis, § 2, van de wet op het dierenwelzijn en de besluiten die de Regering neemt op grond van artikel 17bis, § 2, 3°, van 
 de wet op het  dierenwelzijn, in het bijzonder het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, 
 met het oog op  het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort, B.S., 4 juli 2001).  

339 Artikel 18 gecombineerd met artikel 35, 4°, van de wet op het dierenwelzijn.  
340 Artikel 18, § 1, tweede lid, gecombineerd met artikel 35, 4°, van de wet op het dierenwelzijn. De verdoving van een warmbloedig dier mag   

 uitgevoerd worden in de gevallen waarin de verantwoordelijke of de diergeneeskundige helper daartoe gemachtigd is overeenkomstig artikelen 
  5, 2°, 6 of 7 van de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde. 

341 Artikel 19 gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. 
342 Artikel 5, § 1, gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. 
343 Artikel 5, § 2, gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met de uitvoeringsbesluiten. De voorwaarden worden 

 bepaald door het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen en de voorwaarden vastgelegd in de 
 ministeriële besluiten ter uitvoering van dat koninklijk besluit zijn vervuld (artikel 5 van de wet op het dierenwelzijn ; artikel 2, § 6, van het besluit 
 erkenning en verhandeling). Zie meer bepaald het ministerieel besluit van 7 juni 2000 tot vaststelling van de minimumnormen voor het houden 
 van vogels in dierentuinen ; het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de minimumnormen voor het houden van zoogdieren in 
 dierentuinen ; en het ministerieel besluit van 23 juni 2004 tot vaststelling van de minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen.  

344 Artikel 5, §4, tweede lid, gecombineerd met artikel 35, 7° en 8°, van de wet op het dierenwelzijn. 
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ANDERE OVERTREDINGEN 

De volgende handelingen vormen ook een overtreding: 

 het organiseren van dierengevechten of schietoefeningen op dieren, eraan deelnemen met zijn 
dieren of als toeschouwer, eraan op enigerlei wijze medewerking verlenen of over de uitslag ervan 
weddenschappen inrichten of aan dergelijke weddenschappen deelnemen345; 

 seksuele betrekkingen hebben met dieren346;  

 de aanvalsdrift van een dier opdrijven door het op te hitsen tegen een ander dier347; 

 aan een dier stoffen, bepaald door de Regering, toedienen of doen toedienen met het doel zijn 
prestaties te beïnvloeden of het opsporen van prestatiebeïnvloedende stoffen te verdoezelen348;  

 een dier arbeid laten verrichten die kennelijk zijn natuurlijke krachten te boven gaat349; 

 het gebruik van honden als last- en trekdieren, zonder dat daartoe een ontheffing is verleend350; 

 het te koop stellen, verkopen, kopen of houden van een blindgemaakte vogel351; 

 het gebruiken van een dier voor africhting, enscenering, reclame of gelijkaardige doeleinden in de 
mate dat dit oneigenlijke gebruik duidelijk leidt tot vermijdbare pijn, lijden of letsel352; 

 het onder dwang voeder of drinken toedienen aan een dier, behalve om medische redenen of voor 
dierproeven uitgevoerd volgens de wet op het dierenwelzijn353 of in gespecialiseerde, door de 
Regering bepaalde kwekerijen en volgens de voorwaarden die ze stelt354; 

 het toedienen aan een dier van een stof die het pijn of letsel kan berokkenen, behalve om medische 
redenen of voor dierproeven uitgevoerd volgens de wettelijke voorwaarden355; 

 het per post onder rembours verzenden van een dier356; 

 het houden of verhandelen van geverfde dieren357; 

 het uitloten of uitreiken van dieren bij wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere 
gelijkaardige evenementen, zonder dat daarvoor een ontheffing is verleend358; 

 het organiseren van een straatpaardenkoers en/of een oefenmoment ter voorbereiding van een 
dergelijke koers of eraan deelnemen, waarbij de koers geheel of gedeeltelijk gelopen wordt op de 
openbare weg, waarvan de bestrating bestaat uit asfalt, beton, straatkeien of klinkers of een ander 
hard materiaal359; en 

 het plegen van handelingen, uitgezonderd bij heirkracht, die niet voorzien zijn door de wet op het 
dierenwelzijn en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of een verminking, een letsel, pijn of 
lijden ondergaat360. 

Ten slotte is ook elke schending van de wet op het dierenwelzijn, van zijn uitvoeringsbesluiten en van 
de Europese verordeningen en beschikkingen ter zake die niet vermeld worden in voorliggend 
hoofdstuk, een overtreding361.  

                                                      
345 Artikel 35, 2°, van de wet op het dierenwelzijn. 
346 Artikel 35, 9°, van de wet op het dierenwelzijn. 
347 Artikel 36, 1°, van de wet op het dierenwelzijn. 
348 Artikel 36, 2°, van de wet op het dierenwelzijn. 
349 Artikel 36, 5°, van de wet op het dierenwelzijn. 
350 Artikel 36, 7°, van de wet op het dierenwelzijn. De ontheffingen worden verleend door de Minister bevoegd voor dierenwelzijn en volgens de  

 voorwaarden vastgelegd door de Regering. 
351 Artikel 36, 8°, van de wet op het dierenwelzijn. 
352 Artikel 36, 9°, van de wet op het dierenwelzijn. 
353 Artikel 36, 10°, van de wet op het dierenwelzijn. 
354 Artikel 36, 10°, van de wet op het dierenwelzijn (zie ook het koninklijk besluit van 14 februari 1995 tot vaststelling van de lijst van  

 prestatieverbeterende stoffen bij duiven). 
355 Artikel 36, 11°, van de wet op het dierenwelzijn. Met 'wettelijke voorwaarden' wordt hier bedoeld de bepalingen uit Hoofdstuk VII van de wet op 

 het dierenwelzijn. 
356 Artikel 36, 13°, van de wet op het dierenwelzijn. 
357 Artikel 36 van de wet op het dierenwelzijn. 
358 Artikel 36 van de wet op het dierenwelzijn. Ontheffingen worden verleend door de Minister bevoegd voor dierenwelzijn. 
359 Artikel 36bis van de wet op het dierenwelzijn. 
360 Artikel 25, tweede lid, gecombineerd met artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn.  
361 Elke schending van de wet op het dierenwelzijn, van zijn uitvoeringsbesluiten en van de Europese verordeningen en beschikkingen ter zake is 

 feitelijk strafbaar gesteld, of dat nu op grond is van artikel 35, artikel 36, artikel 36bis of artikel 41 van de wet op het dierenwelzijn. Deze laatste 
 bepaling stelt feitelijk strafbaar, de 'inbreuken op deze wet, op zijn uitvoeringsbesluiten of op de Europese Beschikkingen en Verordeningen ter 
 zake die niet zijn opgenomen in artikelen 35, 36 en 36bis'. 
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SANCTIES 

Los van de hierna opgesomde sancties, en onverminderd andere preventiemaatregelen opgenomen in 
het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid, in geval van een inbreuk op een verbod om 
dieren te houden, eerder opgelegd door een gerecht of meer algemeen, een inbreuk op de wet 
betreffende het dierenwelzijn, zijn uitvoeringsbesluiten of de Europese verordeningen en besluiten op 
het vlak van dierenwelzijn: 

 indien de inbreuk over levende dieren gaat: 

˗ kunnen de personeelsleden belast met het toezicht de dieren waarover de inbreuk gaat, 
administratief in beslag nemen362; 

˗ kunnen ze, indien nodig, de dieren laten onderbrengen in een geschikte opvangplaats363; en 

˗ bepaalt LB, aan wie een kopie van het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk wordt 
overgemaakt364, de bestemming van het in beslag genomen dier, wat de opheffing van 
rechtswege van de inbeslagname inhoudt. Deze bestemming bestaat uit het al dan niet tegen 
waarborgsom teruggeven aan de eigenaar, het verkopen, het in volle eigendom geven aan een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, het slachten of het zonder verwijl doden van het 
betreffende dier365; en 

 kunnen de personeelsleden belast met het toezicht eveneens de kadavers, het vlees of de 
voorwerpen die het voorwerp vormen van de inbreuk of die gediend hebben om de inbreuk te 
plegen, die laatste administratief in beslag nemen en eventueel vernietigen366. 

De kosten voor die maatregelen en voor de verwijdering van dode of gedode dieren zijn voor rekening 
van de eigenaars van de dieren367. 

A. Strafrechtelijke sancties  

De mogelijke hoofdstraf kan gaan van een gevangenisstraf van 8 dagen tot twee jaar en/of een boete van 50 
tot 100.000 euro368, onder voorbehoud van verzachtende369 of verzwarende omstandigheden370 en recidive371. 

De bevoegde rechtbank is evenwel bij machte om een alternatieve hoofdstraf uit te spreken voor de 
straf waarvan hierboven sprake, indien de situatie zich daartoe leent372. In dit geval moet de voorkeur 
worden gegeven aan het uitspreken van een werkstraf373. 

Het bedrag van de hierboven vermelde boetes is het wettelijke bedrag. Bij een veroordeling moet dit 
bedrag vermenigvuldigd worden met acht (aangezien de wet erin voorziet dat het bedrag vermeerderd 
moet worden met 70 opdeciemen, hetzij zeventig tienden van dat bedrag)374 

Desgevallend kunnen de bijkomende straffen waarin het Strafwetboek voorziet worden uitgesproken 
375en kunnen bijkomende maatregelen opgelegd worden door de bevoegde rechtbank376. Wat dat betreft 
kunnen of moeten er bijzondere maatregelen inzake dierenwelzijn worden uitgesproken. Zo kan in een 
vonnis van veroordeling meer bepaald een verbod worden opgelegd, definitief of voor een periode van 
een maand tot drie jaar, om een of meerdere diersoorten te houden377. Bovendien kan het bevoegde 
gerecht de verbeurdverklaring uitspreken bij een inbreuk die aanleiding kan geven tot de 
inbeslagneming van dieren378. Die verbeurdverklaring moet ook uitgesproken worden bij een inbreuk in 
de vorm van een schending van een verbod om dieren te houden dat reeds werd uitgesproken in een 
eerder vonnis van veroordeling379. Ze moet ook uitgesproken worden bij dierengevechten of -

                                                      
362 Artikel 34quater, § 1, van de wet op het dierenwelzijn. 
363 Artikel 34quater, § 1, van de wet op het dierenwelzijn. 
364 Artikel 34quater, § 2/1, van de wet op het dierenwelzijn. 
365 Artikel 34quater, §§ 2 en 3, van de wet op het dierenwelzijn. 
366 Artikel 34quater, §4, van de wet op het dierenwelzijn. 
367 Artikel 34quater, §§5 tot 6, van de wet op het dierenwelzijn. 
368 Artikelen 35 tot 36bis en 41 van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met artikel 31, § 1, van het Wetboek van Inspectie en  

 Milieuaansprakelijkheid. 
369 Artikel 85 van boek I van het Strafwetboek. 
370 Artikel 36ter, § 1, van de wet op het dierenwelzijn. 
371 Artikel 36ter, § 2, van de wet op het dierenwelzijn. 
372 Zie artikelen 37quinquies tot 37septies en artikelen 37octies tot 37undecies van het Strafwetboek. 
373 Artikel 31, §4, van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid.  
374 Artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke boeten (B.S., 3 april 1952). 
375 Artikel 33bis gecombineerd met artikel 31, tweede lid, van het Strafwetboek en artikelen 35 en 42 tot 43ter van het Strafwetboek. 
376 Artikel 36ter, § 3, van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met artikelen 37 tot 41 van het Wetboek van Inspectie en  

 Milieuaansprakelijkheid. 
377 Artikel 40 van de wet op het dierenwelzijn. 
378 Artikel 43, eerste lid, van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met artikel 34quater (hernummerd artikel 42), § 1, eerste lid, van de wet op 

 het dierenwelzijn. 
379 Artikel 43, tweede lid, eerste zin, van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met artikel 34quater (het vroegere, hernummerde artikel 42), § 

 1, tweede lid, van de wet op het dierenwelzijn. 
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schietingen, wat de inzetten, het entreegeld en de voorwerpen of installaties betreft die voor die 
gevechten of die schietoefeningen worden gebruikt380. Ten slotte, en onverminderd de gevallen van 
verbeurdverklaring waarin artikelen 42 tot 43bis van het Strafwetboek voorzien, kan de 
verbeurdverklaring worden uitgesproken van roerende goederen die een gevaar vormen voor het 
dierenwelzijn, in geval van een inbreuk op de wet op het dierenwelzijn381. 

De beslissing tot veroordeling wordt in het strafregister van de betrokkene opgenomen (behalve bij 
opschorting van uitspraak of het verstrijken van de voorziene termijn)382. 

B. Administratieve sancties  

Het bedrag van de alternatieve administratieve boete gaat van 50 tot 62.500 euro383, onder voorbehoud 
van samenloop van meerdere misdrijven384 en recidive385. Dit bedrag kan overigens verlaagd worden 
onder het wettelijke minimum in geval van verzachtende omstandigheden386. 

De alternatieve administratieve geldboete kan gekoppeld worden aan een bevel tot stopzetting van het 
misdrijf binnen een bepaalde termijn, op straffe van een dwangsom387. Het totale bedrag van de 
dwangsom mag niet meer zijn dan 62.500 euro388 en kan worden vastgesteld op één bepaald bedrag 
of op een bedrag per tijdseenheid of per misdrijf. De dwangsom kan worden opgeheven, de looptijd 
ervan kan worden geschorst gedurende een bepaalde termijn of het bedrag ervan kan worden 
verminderd op vraag van de persoon aan wie op straffe van een dwangsom het bevel tot stopzetting 
van het misdrijf binnen een bepaalde termijn werd opgelegd, indien deze persoon in de gehele of 
gedeeltelijke, definitieve of tijdelijke onmogelijkheid verkeert om aan het bevel te voldoen389. 

Ten slotte kan een persoon die met een alternatieve administratieve 
geldboete strafbaar is, vragen om uitstel van de gehele of 
gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de beslissing tot oplegging van 
een geldboete, indien deze persoon, binnen de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan de vaststelling van het misdrijf, geen alternatieve 
administratieve geldboete of strafrechtelijke sanctie heeft gekregen 
wegens een overtreding op de milieuwetgevingen beschermd door 
het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid, voor een 
overtreding rechtstreeks voorzien in dit Wetboek of voor een 
overtreding voorzien in de wet betreffende het dierenwelzijn390. Het 
uitstel wordt van rechtswege herroepen indien de betrokken persoon 
binnen drie jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing tot 
oplegging van een alternatieve administratieve geldboete, een nieuw 
misdrijf begaat waarvoor een alternatieve administratieve geldboete 
of een strafrechtelijke sanctie wordt opgelegd391.                  Foto : © Getty Images 

                                                      
380 Artikel 43, tweede lid, 2 de zin, van de wet op het dierenwelzijn. 
381 Artikel 36ter, §3, 1°, van de wet op het dierenwelzijn. 
382 Artikel 590 van het Wetboek van Strafvordering. 
383 Artikel 36ter, § 4, van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met artikel 45, derde lid, van het Wetboek van Inspectie en  

 Milieuaansprakelijkheid. 
384 Artikel 36ter, § 4, van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met artikel 48 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
385 Artikel 36ter, § 4, van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met artikel 52 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
386 Artikel 36ter, § 4, van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met artikel 45, vierde lid, van het Wetboek van Inspectie en  

 Milieuaansprakelijkheid. 
387 Artikel 36ter, § 4, van de wet op het dierenwelzijn, gecombineerd met artikel 46 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
388 Artikel 46 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
389 Artikel 46, derde lid van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
390 Artikel 45/1, eerste lid van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
391 Artikel 45/1, tweede lid van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 


