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Vooraf 
De bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming heeft de overdracht van 

de bevoegdheden inzake dierenwelzijn van de federale Staat naar de gewesten voorzien.  

De wet van 14 augustus 1986 betreffende het dierenwelzijn bevat de basiswetgeving inzake 

dierenwelzijn en regels voor het houden van dieren. Ook het welzijn van walvisachtigen en 

zeeroofdieren valt onder deze wetgeving.  

Welnu, er is wetenschappelijk aangetoond dat het verzekeren van het welzijn van deze dieren, die in 

gevangenschap worden gehouden, aanzienlijke inspanningen en investeringen vereist.  

Het gebruik van zeedieren voor publieksvermaak in dolfinaria vindt steeds minder bijval bij de 

bevolking. Er werden reeds verschillende politieke en burgerinitiatieven gevoerd om de 

omstandigheden, waarin deze dieren in gevangenschap worden gehouden, aan de kaak te stellen.  

Dit voorontwerp van ordonnantie gaat over tot de wijziging van de wet van 14 augustus 1986 

betreffende het dierenwelzijn door in zijn artikel 3 de term dolfinarium in de definitie van dierentuin 

te schrappen. Aangezien enkel erkende dierentuinen gemachtigd zijn om walvisachtigen en 

zeeroofdieren in gevangenschap te houden, sluit de tekst de facto de vestiging van elk nieuw 

dolfinarium in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit. Voortaan mogen enkel nog erkende 

opvangoorden deze dieren huisvesten.  

Brupartners herinnert eraan dat hij reeds de volgende adviezen in verband met 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); 

- Op 1 juli 2020, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de 

wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, betreffende 

de bescherming van de paardachtigen die ingezet worden als publieksvermaak (A-2020-019-

BRUPARTNERS). 

Advies 
Brupartners herinnert eraan dat hij de bezorgdheden van de Regering inzake dierenwelzijn deelt, en 

onderschrijft het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 

de bescherming en het welzijn der dieren en betreffende het verbod op het houden van walvisachtigen 

en zeeroofdieren. 

Brupartners maakt geen andere opmerkingen betreffende dit voorontwerp van ordonnantie. 

* 
* * 
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