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Vooraf 
Ingevolge de wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn 
der dieren, is het verboden om op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het 
kader van kermissen attracties te organiseren en uit te baten waarin pony's en paarden worden 
gebruikt om het publiek te vermaken. 

Door de formulering ervan heeft dit verbod echter tot een rechtsonzekerheid, inconsistentie in de 
wetgeving en discriminerende situatie geleid. Enkel het gebruik van pony's en paarden werd immers 
verboden (terwijl andere paardachtigen mochten blijven worden gebruikt) en enkel de « carrousel »-
activiteiten op kermissen werden verboden (terwijl er andere evenementen/activiteiten bestaan 
waarbij paardachtigen zouden kunnen worden gebruikt). 

Deze situatie werd met name in adviezen van de Raad van State en van de Brusselse Raad voor 
Dierenwelzijn benadrukt. 

Het doel van dit voorontwerp van ordonnantie is dan ook om de lijst van attracties en evenementen 
waarop het verbod van toepassing is, te verduidelijken en om het verbod tot alle paardachtigen uit te 
breiden. 

Brupartners herinnert eraan dat hij de volgende adviezen op het gebied van dierenwelzijn heeft 
uitgebracht : 

- Op 21 september 2017, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en 
ontwerpbesluit betreffende de bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6ter 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren            
(A-2017-055-ESR) ; 

- Op 15 oktober 2015, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de toepasselijke wetgeving inzake het dierenwelzijn (A-2015-063-ESR). 

Advies 
Brupartners herhaalt dat hij de bezorgdheid van de Regering over het dierenwelzijn deelt en zich heeft 
uitgesproken voor een verbod op de organisatie en uitbating van attracties waarin pony's en paarden 
worden gebruikt om het publiek te vermaken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Brupartners neemt er akte van dat een wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren noodzakelijk was om de rechtsonzekerheid, inconsistentie in de 
wetgeving en discriminerende situatie die uit de huidige formulering van artikelen 3 en 6ter van de 
wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren voortvloeien, te 
verhelpen. 

Brupartners formuleert geen andere opmerkingen met betrekking tot dit voorontwerp van 
ordonnantie. 

* 
* * 

https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-055-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2015/a-2015-063-esr/view
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