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Interpellatie van de h. Norré: Dieren op de jaarmarkt van Sint-Job. 

 
De h. Norré vermeldt dat er op de jaarmarkt van Sint-Job elk jaar dieren aanwezig zijn, wat bijdraagt aan 

de sfeer en ook een educatief aspect heeft voor stadskinderen. Hij stelt zich echter vragen over het welzijn van de 
dieren. Vorig jaar was er in die periode een hittegolf: alpaca's op een hete ondergrond zonder schaduwplek, 
pluimvee in kooien van 30 cm en onvoldoende drinkwater. 

 
De mentaliteit is wel aan het veranderen. Sinds 1 januari 2019 is het gebruik van pony's op het 

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden en de gemeente heeft een dienst Dierenwelzijn 
opgericht. Wat denkt de schepen van Dierenwelzijn over de aanwezigheid van boerderijdieren op de jaarmarkt en 
welke maatregelen zal zij nemen om hun welzijn te verzekeren? 

 
Mevr. Vandeputte is tevreden over de interpellatie van de h. Norré die aansluit bij haar eigen schriftelijke 

vraag hierover.  
 
De h. Cohen vindt het belangrijk om te waken over het dierenwelzijn. Hij blijft echter voorstander van het 

behoud van de dieren op de jaarmarkt omdat sommige kinderen, uit minderbegoede gezinnen, soms zelden de 
kans hebben om boerderijdieren te zien.  

 
Schepen De Brouwer begrijpt erg goed dat dieren een aantrekkelijk aspect vormen voor de jaarmarkt, 

vooral voor een publiek dat nauwelijks in contact komt met boerderijdieren. Dit moet echter gebeuren met 
respect voor de dieren. Er zijn op dit moment geen specifieke voorwaarden rond het comfort van de dieren van 
kracht maar ze is bereid hiervoor samen te werken met specialisten. Het college heeft de dienst Dierenwelzijn van 
Leefmilieu Brussel gecontacteerd en tijdens de komende edities (vorig jaar waren er geen dieren aanwezig) zal er 
een beroep gedaan worden op hun expertise. Er is nog geen samenwerking tussen het college en verenigingen 
die dierenrechten verdedigen maar het college zal hen in de toekomst betrekken in dit aspect.  

 
De h. Norré is niet tegen de aanwezigheid van dieren op de markt zolang hun welzijn gegarandeerd is. 

Groene ruimtes lijken wel gepaster voor de dieren dan een hete harde ondergrond. 
 


