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WAT DOET DE DIENST DIERENWELZIJN?

Heel wat Brusselaars hebben een hond, een kat, een kanarie of
een hamster. Naast deze zogenaamde "gezelschapsdieren"
verblijven ook veel dieren in een asiel, een dierenwinkel of een
circus. Bovendien worden heel wat dieren geslacht voor onze
consumptie en tot slot zijn er ook proefdieren. Voortaan waakt
een dienst van Leefmilieu Brussel over het welzijn van al deze
dieren.

• Een van zijn opdrachten bestaat erin de klachten wegens verwaarlozing en mishandeling te behandelen die de dienst ontvangt van
burgers of van organisaties voor dierenbescherming.
• U vertrekt met vakantie en brengt uw hond naar een pension?
Onze inspecteurs zullen dit pension hebben gecontroleerd en het
een toelating hebben verleend om dieren op te vangen. Hetzelfde
geldt voor de dierenasielen op het grondgebied van het Brussels
Gewest.
• Vandaag vormt de snelle toename van de kattenpopulatie een probleem. Er wordt momenteel een Kattenplan uitgevoerd om ze te
steriliseren.
• Daarnaast controleert de dienst de wijze waarop dieren worden
geslacht in het slachthuis van Brussel.
• En alle onderzoekslaboratoria en ondernemingen die gebruikmaken van proefdieren, worden door deze dienst erkend en regelmatig gecontroleerd.
1 Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (B.S. 03.12.1986)

EEN DIENST VOOR DIERENWELZIJN IN BRUSSEL

Stelt u bij een buur, in een winkel, bij een kweker...
vast dat er dieren (honden, katten, knaagdieren,
paarden, vogels...) zijn die vermagerd zijn, geslagen
worden of in slechte hygiënische omstandigheden
leven en slecht worden verzorgd, dan kunt u deze
feiten van verwaarlozing melden aan Leefmilieu
Brussel door het online klachtenformulier in te vullen:
www.leefmilieu.brussels/dierenwelzijn

In deze context is er binnen Leefmilieu Brussel een dienst Dierenwelzijn opgericht die met de volgende taken is belast:
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De teams

De dienst Dierenwelzijn werkt samen met een team van inspecteursdierenartsen die controles op het terrein verrichten. Administratief
medewerkers staan in voor de opvolging van de dossiers en voor
de uitvoering van het beleid inzake dierenwelzijn van het Brussels
Gewest.

© Xavier Claes

• waken over het naleven van de wet betreffende de
bescherming en het welzijn van dieren;
• inspecties op het terrein verrichten en de noodzakelijke
vergunningen verlenen (aan asielen, laboratoria…);
• de personen die bij al deze thema's betrokken zijn
informeren en sensibiliseren.

Dierenwelzijn
in Brussel
WE WAKEN
EROVER!
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WAT MOET IK DOEN INDIEN IK GETUIGE
BEN VAN DIERENMISHANDELING?

Elke eigenaar van een gezelschapsdier moet zorg dragen voor
zijn dier, het naar behoren voeden, het onderdak geven in goede
hygiënische omstandigheden en er het nodige respect voor opbrengen. Hoewel dat voor veel mensen vanzelfsprekend is, bestaan er
jammer genoeg ook uitzonderingen. De wet1 verbiedt ook een dier
zonder noodzaak te doen omkomen, te verminken of te doen lijden.
Dit geldt ook voor al wie dieren kweekt, vervoert, ze onderdak biedt
of ze gebruikt.

