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Hoewel dierenwelzijn als bevoegdheid bij de drie regionale ministers zit, 
blijven de gemeenten en hun lokaal beleid verantwoordelijk voor tal van 

belangrijke thema’s. 

Denk maar aan het beheer van zwerfdieren, evenementen waar dieren bij 
betrokken zijn, gemeentelijke markten of gevallen waarvoor een tussenkomst 

van de politie vereist is. Veel burgers vinden het belangrijk dat dieren 
respectvol en goed behandeld worden. Gemeenten die een concreet en 

weldoordacht beleid hanteren, bieden hiermee een antwoord op de steeds 
luidere oproepen van hun inwoners en hebben zo rechtstreeks impact op het 

leven van duizenden dieren. 

GAIA stelt 10 speerpunten voor aan lokale besturen zodat zij ook op hun 
grondgebied werk kunnen maken van meer dierenwelzijn:

   

1. Dierenwelzijn wordt opgenomen als een aparte en volwaardige bevoegdheid
 
De maatschappij evolueert. Burgers hechten meer belang aan dierenwelzijn. Veel burgers 
willen dat dit op verantwoorde, tastbare en efficiënte wijze wordt aangepakt met behulp van 
een doordacht beleid. Daarom dient Dierenwelzijn expliciet te worden opgenomen in de 
bevoegdheden van een lokale schepen naar analogie met de minister van Dierenwelzijn in de 
drie gewesten van ons land.

In 2017, vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, telde Vlaanderen 95 schepenen van 
Dierenwelzijn. In 2019 telde datzelfde Vlaanderen al 238 schepenen van Dierenwelzijn. Een 
stijging van 150%. Vlaanderen legt de lat hoog wat betreft Dierenwelzijn. 

2 . Een beleidsmedewerker voor de consequente uitwerking van een lokaal beleid

De schepen die over de bevoegdheid Dierenwelzijn beschikt, heeft nood aan een interne 
medewerker die de nodige kennis bezit en voldoende tijd kan besteden aan het concreet 
uitwerken en opvolgen van het lokaal beleidsplan. Zonder de nodige mankracht en middelen 
kunnen woorden niet worden omgezet in daden.



3 . Handhaving

Een goede en regelmatige communicatie tussen het lokale politieke niveau (burgemeester en 
schepen van Dierenwelzijn) en de lokale politiezone zijn zeer belangrijk. 

Vlaams minister van Dierenwelzijn Weyts stelt dat vanuit de ketenbenadering de politie een onmisbare 
bondgenoot is voor zijn inspectiedienst. Om kordaat te kunnen handhaven, dient men een goede 
kennis te hebben van de wetgeving rond dierenwelzijn. Twee of meerdere personen worden binnen 
de politie aangesteld als referentiepersoon/deskundige dierenwelzijn binnen de politiezone.

4 . Samenwerking met verschillende lokale partners

Het belang van een goede samenwerking en communicatie tussen verschillende partners kan 
niet voldoende benadrukt worden. Het is belangrijk dit voldoende ruim te bekijken en aan de 
hand van de lokale noden. Is er een samenwerking nodig met een organisatie die weidedieren 
kan opvangen indien de politie een inbeslagname moet doen? Is er een overeenkomst met een 
dierenarts die ’s nachts bereikt kan worden als de politie zwaar gewonde zwerfdieren aantreft? 
Zijn er goede afspraken gemaakt met vrijwilligers / een asiel voor de zwerfkatten? 

5 . Sensibilisering

Een efficiënt beleid inzake dierenwelzijn gaat vaak over het voorkomen van problemen. 

Het sensibiliseren en goed informeren van burgers is daarom zeer belangrijk. Er kunnen
informatieavonden georganiseerd worden rond bepaalde thema’s, een reizende tentoonstelling 
over zwerfkatten van Dierenwelzijn Vlaanderen, gastcolleges voor jongeren, de GAIA-katmobiel 
kan langskomen op de lokale markt om te sensibiliseren rond de wettelijke verplichtingen bij 
huiskatten,… een waaier van mogelijkheden. 

Contacteer ons gerust indien u meer informatie wenst.

6.  Een diervriendelijk zwerfkattenbeleid

Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle zwervende, verloren gelopen of 
achtergelaten dieren op hun grondgebied. Zieke of gewonde zwerfdieren mogen niet aan hun lot 
overgelaten worden. De verplichting van steden en gemeenten ten aanzien van zwerfkatten staat 
beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018. Ieder lokaal bestuur 
moet een adequaat plan opstellen en uitvoeren, een centraal meldpunt oprichten, de zwerfkatten 
steriliseren en de vrijgelaten dieren gecontroleerd voederen (budget hiervoor voorzien) en van 
beschutting voorzien. De meest diervriendelijke methodes moeten worden gebruikt.

Duidelijke communicatie bij het plan is noodzakelijk. Zo moeten de buurtbewoners het meldpunt 
tijdig verwittigen als er een onbehandelde zwerfkat is en niet wachten tot er kittens zijn. 



7.  Een diervriendelijke benadering van de stadsduiven

Vandaag zijn er succesvolle en diervriendelijke mogelijkheden om de populatie stadsduiven 
te doen dalen. Zo kan er gebruik gemaakt worden van een contraceptieve duiventil of een 
contraceptieve korrel. De burger verwacht van een hedendaags bestuur dat het ook kiest voor 
een hedendaagse aanpak die getuigt van respect voor andere levende wezens.
 

8.  Aanwezigheid van dieren op markten, circussen en kermissen

De meeste dieren ervaren stress op drukke en lawaaierige plaatsen zoals braderijen, kermissen, 
markten… Logisch, vermits deze meestal niet aansluiten bij de ethologische behoeften van 
verschillende diersoorten. Het educatieve aspect voor kinderen is ver te zoeken en creëert bovendien 
vaak foute verwachtingen. De verkoop van honden en katten op markten is intussen bij wet verboden, 
maar ook andere levende dieren (konijnen, hamsters, kippen, muizen, geiten, enz.) horen hier niet 
verkocht te worden. De frequente transporten, niet altijd gunstige weersomstandigheden, de beperkte 
bewegingsvrijheid in kleine kooien en de drukte van een lawaaierige markt zorgen voor onnodige 
stress en ongemakken. Het werkt impulsaankopen in de hand.

Dieren komen soms terecht bij eigenaars die niet voldoende op de hoogte zijn van hun behoeften en/
of niet de financiële middelen hebben om goed voor hen te zorgen. Dieren aanschaffen moet een 
bewuste en weloverwogen keuze zijn.

9.   Verbod op luid knallend vuurwerk en voetzoekers

Er zijn tal van redenen te noemen waarom het beter is om vuurwerk te verbieden. Eén daarvan 
is dierenwelzijn. Jaarlijks zijn er onnodig veel dieren die angst en stress ervaren door de luide 
knallen. Sommige dieren breken uit en kunnen potentieel ook een gevaar betekenen voor andere 
weggebruikers. Als een verbod niet haalbaar is, kan men opteren voor geluidsarm vuurwerk. 
Hierbij zit het geluid tussen de 84 en 92 dB (traditioneel vuurwerk bereikt vaak 140 dB).

10. Geen vergunningen voor thuisslachtingen 

GAIA vraagt de gemeenten om niet langer vergunningen voor thuisslachtingen te geven.Het 
thuis slachten van een dier met een bedwelming die in overeenstemming is met de wet, is in de 
praktijk onmogelijk. Particulieren hebben niet de ervaring, de kennis of de uitrusting om het dier te 
bedwelmen zoals het hoort.
 
Wat het religieus slachten thuis betreft, is de wetgeving duidelijk: dit is niet toegestaan in België.
Volgens de Europese slachtverordening 1099/2009 moeten religieuze slachten worden uitgevoerd 
in het slachthuis.



GAIA is steeds bereikbaar indien u bepaalde vragen zou hebben of een afspraak wenst:

GAIA - Global Action in the Interest of Animals

E-mail: info@gaia.be
Tel.: +32 (0)2 245 29 50

Ravensteingalerij 27, B-1000 Brussel


