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Inbreuken op dierenwelzijn worden zwaarder bestraft
Geldboetes mogelijk tot 300.000 EUR en 3 jaar gevangenisstraf
Het Brussels parlement heeft deze vrijdag een ordonnantie goedgekeurd van Brussels
Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets waarin de administratieve en strafrechtelijke
straffen voor inbreuken op de wetgeving rond dierenwelzijn worden aangepast en gelijkgeschakeld
met inbreuken op het milieurecht. Strafrechtelijke sancties kunnen voortaan gaan van 50 EUR tot
100.000 EUR (voorheen was het maximum 500 EUR). Indien er verzwarende omstandigheden zijn
kan de straf oplopen tot een geldboete van 300.000 EUR. De mogelijke gevangenisstraffen gaan
van 8 dagen tot 2 jaar. Indien er verzwarende omstandigheden zijn kan dat zelfs 3 jaar worden.
Indien het parket geen strafrechtelijke vervolging instelt, zijn administratieve boetes opgelegd
door Leefmilieu Brussel mogelijk. De boetes bedragen 50 EUR tot 62.500 EUR.
« Dierenwelzijn is een ernstige aangelegenheid waar we niet licht mee omspringen », vertelt
Staatssecretaris Bianca Debaets. « Dierenmishandeling of illegale dierenhandel moet zwaar bestraft
worden en zelfs worden uitgeroeid. De hoogste straffen worden uiteraard – en gelukkig maar –
zelden uitgesproken. Maar het afschrikkingseffect dat ervan uitgaat zal zijn doel niet missen. In de
meeste gevallen van inbreuken op de wetgeving rond dierenwelzijn gaan onze inspecteurs de dialoog
aan en proberen ze preventief op te treden. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan de vragen van
de inspecteurs sturen we een ingebrekestelling en waar nodig wordt een proces-verbaal opgemaakt
dat wordt overgemaakt aan het parket voor verdere vervolging ».
Een inbreuk op het dierenwelzijn houdt in date en dier mishandeld of slecht behandeld wordt of
wordt bewust wordt achtergelaten. Maar ook het gebruik van dieren voor optredens of
publiciteitsdoeleinden waardoor de dieren lijden vormt een inbreuk. Als verzwarende
omstandigheden aanzien wordt de handel in dieren of ook het vrijwillig loslaten van besmette dieren
in de natuur waardoor die mensen zouden besmetten of grote schade zouden toebrengen aan het
leefmilieu.
Deze ordonnantie wijzigt de wet van 14 augustus 1986 op de bescherming van het dierenwelzijn.
Door de wijziging worden de procedures en straffen op het valk van milieurecht in Brussel
geharmoniseerd.
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