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ACTIES EN ACTIVITEITEN VAN DE BLAUWE WERELDKETEN

DE INSPECTIEDIENST 

Onder de verschillende acties en activiteiten van de Blauwe Wereldketen, hebben we de inspectiedienst.

Hieronder kan u lezen hoe we tewerk gaan.
Het hoofdkantoor ontvangt een schriftelijke klacht met een beschrijving van de (slechte) leef- en 
huisvestingsomstandigheden en het welzijn van één of meerdere dieren.
Afhankelijk van de regio waar de feiten zich voordoen, controleren we onze lijst om te zien of we een 
afgevaardigd-inspecteur in de nabijheid hebben.
Indien dit het geval is, sturen we hem een brief of een e-mail waarin we hem de feiten en de contactgegevens 
van de eigenaar van het dier doorgeven. We vragen de inspecteur ter plaatste te gaan om de leef- en 
huisvestingsomstandigheden en het welzijn van het dier na te gaan.

De afgevaardigd-inspecteur van een dierenbeschermingsvereniging kan in geen enkel geval een politieagent 
en/of andere handhavingsambtenaar vervangen! Bijgevolg kan hij niet op eigen initiatief een inbeslagname 
uitvoeren, noch bij een particulier, noch in een dierenwinkel, een kennel, een pension, een dierenasiel, ...
De rol van de afgevaardigd-inspecteur is om ter plaatse te gaan om de leef- en huisvestingsomstandigheden 
van de dieren, waarvoor een klacht is ingediend bij de dierenbeschermingsorganisatie, te controleren.

Heel vaak gaat het om nalatigheid (onaangepaste huisvesting, gebrek aan water en/of voedsel, ...) en niet 
over misbruik (vermagerd dier, onbehandelde wonde, aanwezigheid van sporen van slagen/letsels, ...).
Indien onze afgevaardigd-inspecteur inbreuken op de wetgeving betreffende de bescherming en het welzijn 
der dieren (Wet van 14 augustus 1986 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen; Waalse Code 
voor dierenwelzijn in Wallonië) vaststelt, wijst hij de eigenaar van het dier erop en geeft hij hen advies om de 
nodige verbeteringen aan te brengen. De eigenaar krijgt een deadline om de nodige aanpassingen te doen. 
Na deze deadline wordt er een controlebezoek uitgevoerd. Als de aanbevelingen van onze afgevaardigd-
inspecteur niet in acht zijn genomen, wordt het dossier doorgestuurd naar de bevoegde autoriteiten.

Wanneer onze afgevaardigd-inspecteur daarentegen ernstige overtredingen op de wetgeving betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren (Waalse Code voor Wallonië) vaststelt, doet hij onmiddellijk beroep op 
de bevoegde autoriteiten (politie, Burgemeester, vaststellende ambtenaar, dierenarts-inspecteur van de Dienst 
Dierenwelzijn) zodat de nodige maatregelen (inbeslagname, sancties, boetes, …) kunnen genomen worden.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, kunnen verenigingen en organisaties voor de bescherming 
van dieren geen inbeslagnames van dieren bevelen.
De inbeslagname van dieren moet worden gelast door één van de hierboven genoemde bevoegde autoriteiten. 
De verenigingen en/of dierenbeschermingsverenigingen worden door één van de autoriteiten opgeroepen om 
ter plaatse aanwezig te zijn teneinde de dieren op te vangen/op te halen.

Wanneer de inbeslagname is gelast door de burgemeester (enkel in Wallonië), een politieagent,  een ambtenaar 
van de gemeente of een agent van de regionale inspectiedienst, wordt een proces-verbaal opgemaakt en zo 
snel mogelijk overgemaakt aan het Openbaar Ministerie.
Het Openbaar Ministerie kan dan beslissen het al dan niet te vervolgen. 
Als het Openbaar Ministerie beslist niet te vervolgen of als er binnen een bepaalde termijn (verschillen 
afhankelijk van de regio) geen beslissing wordt genomen, kan de administratie het dossier overnemen en 
administratieve vervolgen inleiden.

De beslissing over de bestemming van de in beslag genomen dieren moet binnen 60 dagen worden 
genomen en kan omvatten:
•  De inbeslaggenomen dieren, geheel of gedeeltelijk, terug te geven. Hieraan kunnen bepaalde voorwaarden 

gebonden worden.
•  De inbeslaggenomen dieren defi nitief toe te vertrouwen aan de asielen die de dieren hebben opgevangen 

of aan een andere persoon. 
•  Euthanasie, gewoonlijk wanneer de gezondheidstoestand van het dier dit vereist.
•  De verkoop van de dieren (deze maatregel betreft hoofdzakelijk vee).

Als u getuige bent van verwaarlozing en/of mishandeling van één of meerdere dieren, kan u dit melden door 
ons een brief of  e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om op onze website een online klachtenformulier in te 
vullen via volgende link: https://www.blauwe-wereldketen.be/klachten/
Indien u wenst, kunnen wij uw anonimiteit bij onze afgevaardigd-inspecteur en de eigenaar van het dier 
verzekeren.


