FAQ Coronavirus info over dierenwelzijn
De drie gewestministers bevoegd voor Dierenwelzijn stellen vast dat de rubriek “Veelgestelde Vragen”
op de website van het Crisiscentrum (www.info-coronavirus.be) inzake dierenasielen, trimsalons en
andere dierenverzorgingsdiensten niet in overeenstemming is met het Ministerieel Besluit van 28
oktober 2020 ‘houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken’, zoals aangepast door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020.
Artikel 8 van dit Ministerieel Besluit laat toe dat de “handelszaken, private en publieke bedrijven en
diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de
behoeften van de bevolking” hun activiteiten kunnen voortzetten. De bijlage bij het Ministerieel Besluit
somt betrokken bedrijven en diensten limitatief op en vermeldt o.a.
“Dierenartsen,
inseminatoren
voor
de
veeteelt
en
dienst
van
vilbeluik;
Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren;”
Het Ministerieel Besluit staat zodoende toe dat dierenasielen, opvangcentra, dierenpensions,
trimsalons en andere “diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren” hun activiteiten
kunnen blijven voortzetten of heropnemen.
Elk bevel of (administratieve of andere) boete die de correcte uitoefening van deze activiteiten
verhindert of bestraft is zonder rechtsgrond en dus nietig.
Al heeft een rubriek “Veelgestelde Vragen” vanzelfsprekend geen rechtskracht, toch dringen de
ministers van Dierenwelzijn er bij de federale overheid opnieuw op aan om de rubriek aan te passen
in lijn met het Ministerieel Besluit en dus onderstaande vragen en antwoorden. Zowel de
verantwoordelijken voor betrokken diensten als de gemeentebesturen en politie- en inspectiediensten
beroepen zich immers veelal op betrokken rubriek. Momenteel worden zij uitdrukkelijk fout
geïnformeerd.
Voor een goed begrip verschaffen de ministers van Dierenwelzijn graag antwoord op volgende vragen:
➢ Dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren
▪

Vraag: Mogen de dierenasielen en opvangcentra open blijven?
Antwoord: Ja. Adopties en opvang van dieren blijven mogelijk via een 1 op 1 afspraak.

▪

Vraag: Mogen werknemers en vrijwilligers naar het asiel gaan?
Antwoord: Ja, indien telewerk niet mogelijk is. Alle verplaatsingen en handelingen zijn
toegelaten mits naleving van de algemene voorzorgsmaatregelen zoals de
hygiënemaatregelen en de ‘social distancing’-regels.
Tijdens de avondklok mogen de medewerkers van de dierenasielen zich verplaatsen om
loslopende, verloren gelopen, achtergelaten dieren of dieren die in beslag genomen
werden wegens mishandeling op te vangen. Hetzelfde geldt voor verenigingen die
loslopende katten opvangen.

▪

Vraag: Mogen de opvanggezinnen waarop de asielen een beroep doen, hun activiteiten
verderzetten?
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Antwoord: Ja, dezelfde regels gelden als deze voor de asielen.
 MOTIVERING: Deze activiteiten worden beschouwd als ‘diensten voor de verzorging,
opvang en asiel van dieren’. Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 bevestigt dat
deze diensten ‘noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie
en de behoeften van de bevolking’. Dientengevolge zijn deze activiteiten toegelaten.
De asielen vangen loslopende, verloren gelopen, achtergelaten, afgestane en in beslag
genomen dieren op. We moeten vermijden dat dieren onnodig lang in een asiel verblijven
en dat de asielen overvol geraken. Het moet dus mogelijk blijven om een asiel te bezoeken
om een dier bijvoorbeeld te adopteren. Anders dreigt een verzadiging van de asielen, wat
tot grote problemen op het vlak van dierenwelzijn kan leiden (inclusief een verhoogd risico
op loslopende dieren, toename van gedwongen euthanasie op gezonde dieren…)

➢ Trimsalons
▪

Vraag: Mogen trim- of dierenkapsalons open blijven?
Antwoord: Ja. Het binnenbrengen en afhalen van dieren gebeurt evenwel enkel op
afspraak. Dezelfde regels gelden ook voor de mobiele dierenkapsalons.

▪

Vraag : Is dienstverlening aan huis toegelaten?
Antwoord : Ja. Evenwel enkel op afspraak en mits respect van het naleven van de regels
van social distancing.

 MOTIVERING: Deze activiteiten worden beschouwd als ‘diensten voor de verzorging,
opvang en asiel van dieren’. Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 bevestigt dat
deze diensten ‘noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie
en de behoeften van de bevolking’. Dientengevolge zijn deze activiteiten toegelaten.
Het trimmen van dieren is geen kwestie van schoonheid of esthetiek, maar dient in
hoofdzaak om het welzijn van het dier te verzekeren. Wanneer het dier te laat getrimd
wordt, kan dit huidproblemen of andere ernstigere gezondheidsproblemen veroorzaken.

➢ Verkoop van dieren
▪

Vraag: Mogen honden- en kattenkwekers hun activiteiten verderzetten?
Antwoord: Ja. De kwekerijen zijn evenwel enkel op afspraak toegankelijk voor mensen die
een dier willen aankopen. De wettelijk vereiste informatie (cf. het KB van 27 april 2007
inzake de verhandeling van dieren) moet meegedeeld worden door de verkoper vooraleer
er een afspraak wordt gemaakt.

 MOTIVERING: Deze activiteiten worden beschouwd als ‘diensten voor de verzorging,
opvang en asiel van dieren’. Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 bevestigt dat
deze diensten ‘noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie
en de behoeften van de bevolking’. Dientengevolge zijn deze activiteiten toegelaten.
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Een dier is geen voorwerp dat op afstand gekozen wordt en via “een afhaalpunt” in een
doos kan geleverd worden.
Het is bovendien belangrijk dat puppy's en kittens zo snel mogelijk bij hun baasje
terechtkomen. De opvoeding en socialisatie van een pup/kitten in de vroege periode zijn
essentieel.
De verderzetting van de verkoop vermijdt ook de euthanasie van vele gezonde dieren.
Dierenhandelszaken verkopen eveneens dierenvoeding, wat betekent dat ze in elk geval
deel uitmaken van de lijst van inrichtingen die voor het publiek toegankelijk blijven.

➢ Dierenpensions
▪

Vraag: Mogen dierenpensions open blijven?
Antwoord: Ja. Binnenbrengen van dieren kan evenwel enkel op afspraak

 MOTIVERING: Deze activiteiten worden beschouwd als ‘diensten voor de verzorging,
opvang en asiel van dieren’. Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 bevestigt dat
deze diensten ‘noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie
en de behoeften van de bevolking’. Dientengevolge zijn deze activiteiten toegelaten.
Dit is cruciaal o.a. voor personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en die geen
familie/vrienden hebben die op hun huisdieren kunnen letten tijdens hun verblijf in het
ziekenhuis, voor personen die op reis gaan, voor personen die gaan werken enz.
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