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DIERENWELZIJN

- Voorstelling Dienst Dierenwelzijn

- Meest voorkomende overtredingen

- Bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden

- Geschiktheid voor transport



BEVOEGDHEID DIERENWELZIJN

Tot 1 juli 2014: federaal, onder de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Vanaf 1 juli 2014 een gewestelijke bevoegdheid, op  1 januari 
2015 werden alle diensten overgeheveld naar de Gewestelijke 
overheid, in Vlaanderen eerst onder het Departement van 
Leefmilieu, Natuur en Energie en sinds 1 april 2017 onder het 
Departement Omgeving



BEVOEGDHEID DIERENWELZIJN

Dienst Dierenwelzijn: team beleid en team inspectie

Team inspectie: 13 inspecteurs en 6 controleurs

Controles: overal waar levende dieren gehouden worden:

- Erkende inrichtingen (dierenhandelszaken, honden- en 
kattenfokkers, asielen,… )
- Veehouderijen
- Slachthuizen
- Dierentuinen, circussen, …
- Labo’s
- Particulieren



BEVOEGDHEID DIERENWELZIJN

Controles dierenwelzijn landbouwhuisdieren:

- Voor regionalisering: FAVV

- Nu: Inspectiedienst Dierenwelzijn van het Departement 
Omgeving

FAVV: Het FAVV blijft echter een deel van de 
dierenwelzijnscontroles (nl. de eerstelijnscontroles) in de 
landbouwsector uitvoeren (protocol)



CONTROLES FAVV 2018

Type bedrijf Aantal controles Aantal bedrijven met 
overtredingen

Rundvee 1384 73

Kleine herkauwers 1249 71

Varkens 485 72

Legkippen 17 2

Vleeskippen 66 1



CONTROLES DIENST DIERENWELZIJN 
2018

Type bedrijf Aantal controles Aantal bedrijven met 
overtredingen

Rundvee 68 59

Kleine herkauwers 32 25

Varkens 19 18

Legkippen 2 2

Vleeskippen 0 0



MEEST VOORKOMENDE 
OVERTREDINGEN
Runderen en kleine herkauwers:

- Voeder en water (te weinig, slechte kwaliteit, … )
- Huisvesting (geen droog en comfortabel ligbed, dieren 

kunnen zich verwonden, geen beschutting…)
- Slechte verzorging (niet behandelen van zieke dieren, geen 

klauwverzorging, … )

Bindstelsel

- Groeiachterstand

Kwaliteit voeder: distels



MEEST VOORKOMENDE 
OVERTREDINGEN
Varkens:

- Onvoldoende licht 
- Onvoldoende verzorging (niet behandelen

of afzonderen van zieke dieren)
- Verrijkingsmateriaal (niet overal aanwezig, 

ongeschikt materiaal: de ketting wordt op 
zichzelf niet meer aanvaard als voldoende)

Dode zeug



CONTROLES: MAATREGELEN

Maatregelen worden opgelegd door de Dienst Dierenwelzijn

Mogelijke sancties:

- Waarschuwing

- PV

- Inbeslagname: dieren gaan naar asiel of worden openbaar 
verkocht



BESCHERMING TEGEN DE 
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bescherming tegen de weersomstandigheden:

- In normale voedingstoestand zijn volwassen runderen en 
paarden goed bestand tegen de koude. 

- Meest last van combinatie kou, neerslag en wind

- Toestand bodem ook van belang

- Ook hitte kan voor discomfort zorgen



BESCHERMING TEGEN DE 
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Op dit moment beoordeling geval per geval:

- In welke omstandigheden staan de dieren buiten?

- Wat is de toestand van de bodem? Is er een droge plaats?

- Welke beschutting is er aanwezig? 

Niet in orde



GESCHIKTHEID VOOR TRANSPORT

- Zieke of gewonde dieren, hoogdrachtige dieren en heel jonge 
dieren zijn niet geschikt voor transport en mogen niet vervoerd 
worden.

- Zowel vervoerder als houder zijn verantwoordelijk

- Regelmatig komen er meldingen uit de slachthuizen over 
aangeleverde dieren die niet geschikt waren voor transport –
soms zelfs op dierenartsenadvies! 



TRANSPORT: CONTROLES

Informatieformulieren ontvangen van de BMO’s uit de 
slachthuizen in 2018 met betrekking tot rundvee:

Aard inbreuk Aantal meldingen

Hoogdrachtig 18      

Lossen uit fixatie voor verlies van 

bewusteloosheid 5

Mank, fractuur 31

Niet op eigen krachten kunnen lopen 35

Ziek dier 3

Open wonde 3

Prolaps 2

Slaan of schoppen 1

Sterfte 21

Meerdere 16

Andere 5



TRANSPORT: CONTROLES

Informatieformulieren ontvangen van de BMO’s uit de 
slachthuizen in 2018 met betrekking tot varkens:



GESCHIKTHEID VOOR TRANSPORT

Zieke of gewonde dieren:

- Dieren die zich niet pijnloos of zonder hulp kunnen 
voortbewegen
- Dieren met een prolaps
- Dieren met ernstige open of bloedende wonden
- Zichtbaar ziektebeeld (koorts, infectie, cachexie, 
ademhalingsproblemen, … )

Licht gewonde of zieke dieren kunnen vervoerd worden als het 
vervoer geen extra lijden veroorzaakt, bij twijfel -> advies 
dierenarts
Bij verdere twijfel -> dier niet vervoeren



GESCHIKTHEID VOOR TRANSPORT

In Europees verband werden richtsnoeren uitgewerkt over 
geschiktheid voor vervoer van dieren (documenten voor 
runderen, varkens en paarden).

Te vinden op onze website op https://www.lne.be/dieren-
geschikt-voor-transport



GESCHIKTHEID VOOR TRANSPORT

Moeilijkheden om zich voort te bewegen:

Dier moet op de 4 poten kunnen steunen, geen tekenen van 
pijn vertonen en makkelijk het evenwicht kunnen bewaren.



GESCHIKTHEID VOOR TRANSPORT

Kalveren met kromme poten kunnen geschikt zijn voor 
transport als:

- de aandoening niet te ernstig is (de dieren kunnen nog 
steunen op de klauwen)

- ze niet te zwaar zijn (slachtleeftijd max. 8 maand)

- ze in een apart compartiment vervoerd worden



DE ROL VAN DE BEDRIJFSDIERENARTS

Hoe kan de bedrijfsdierenarts mee het dierenwelzijn helpen 
verzekeren:

- Tijdig melden van problemen aan de veehouder

- Verlenen van advies aan de veehouder over gezondheid, 
voedingstoestand en huisvesting

- Bij dierenwelzijnsproblemen en niet opvolgen adviezen kan 
de Dienst Dierenwelzijn gecontacteerd worden



MEER INFORMATIE

www.omgevingvlaanderen.be/dierenwelzijn

dierenwelzijn@vlaanderen.be

http://www.omgevingvlaanderen.be/dierenwelzijn


NOG VRAGEN?


