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Mondelinge vraag van de h. De Bock: vergiftiging van huisdieren op openbare plaatsen en de creatie van 
administratieve sancties en een specifieke cel binnen de gemeente ter bestrijding van dit fenomeen. 
 

De h. De Bock meldt dat er steeds meer kwaadwillige handelingen uitgevoerd worden tegen dieren in 
openbare parken en plaatsen van de gemeente. Op sociale media wordt gesproken over overlijdens van 
huisdieren door vergiftiging. Dit fenomeen is niet nieuw en daders betrappen is niet eenvoudig. 

 
Hoeveel dergelijke feiten tegenover dieren werden er vastgesteld de laatste jaren? Gebruikt de gemeente 

giftige stoffen om ratten of vossen uit parken te krijgen? Kan het college een specifieke cel binnen het 
gemeentebestuur creëren die op basis van verslagen en in samenwerking met de politie snelle onderzoeksdaden 
kan verrichten om daders te kunnen betrappen? Moet er een permanent contact zijn met de dierenartsen van de 
gemeente om bij de vaststelling van problemen de eigenaars van huisdieren te kunnen verwittigen? Kan er een 
specifieke administratieve sanctie hiervoor gecreëerd worden, samen met een ontradende boete van € 5.000? 

 
De burgemeester is van mening dat dit onderwerp zeker relevante waarde heeft omdat huisdieren 

kunnen sterven door iets wat ze op straat hebben opgegeten. Het is moeilijk om aanwijzingen te vinden en 
dergelijke feiten worden zelden door één enkele persoon gepleegd. Men mag er wel niet vanuit gaan dat er op 
elke straathoek in Ukkel gifmengers staan. De burgemeester steunt het standpunt van de h. De Bock met 
betrekking tot de administratieve sancties, die echter maar tot € 350 kunnen gaan. 

 
Volgens de korpschef van de politie zijn er twee agenten aangesteld voor deze specifieke taak die ook als 

referentiepersoon voor de bevolking in dit domein optreden. De gemeente zal verder inspanningen op dit vlak 
leveren omdat dierenwelzijn nu ook een volwaardige bevoegdheid is geworden die schepen De Brouwer op een 
vastberaden manier uitvoert.  

 
Schepen De Brouwer heeft geen exacte cijfers van feiten tijdens de laatste jaren. De politieraad dient 

hiervoor gecontacteerd te worden omdat de meeste klachten bij de politie ingediend worden. De Milieudienst 
ontvangt jaarlijks 3 tot 4 klachten hierover. 

 
Sinds 2009 gebruikt de gemeente geen giftige stoffen zoals rattenvergif meer. Ze geeft aan dat vossen 

geen schadelijke dieren zijn en beschermd worden in het Brusselse gewest. De Milieudienst beschikt over een cel 
met 3 ambtenaren die o.a. belast zijn met huisdieren en wilde dieren. Zij kunnen echter geen onderzoeken 
starten omwille van de privacywetgeving. Opgestelde pv's worden naar het parket gestuurd omdat dit geen 
gemeentelijke bevoegdheid is. De cel van de Milieudienst is momenteel - in overleg met de politie en de 
burgemeester - een communicatieplan aan het opstellen rond de preventie van de vos in de stad en de gevaren 
van rattenvergif voor vossen en huisdieren. 

 
Er zal intenser samengewerkt worden tussen de gemeente en de twee betrokken politieagenten. Dit kan 

leiden tot de opmaak van een kaart die problemen met gif kan identificeren. Zo werden er vier jaar geleden 
borden geplaatst aan het Avijlplateau om de aanwezigheid van giftige balletjes te melden. 

 
Er wordt hierover gecommuniceerd op Facebook en in de Wolvendael. Dit kan ook gebeuren via huis-aan-

huisberichten maar dit moet doordacht gebeuren om niet de indruk te wekken dat dit een wijd verspreid 
fenomeen is. De schepen zal ook de Ukkelse dienrenartsen en de gewestelijke minister belast met dierenwelzijn 
aanschrijven om uitwisseling en samenwerking op dit vlak aan te moedigen. 

 
De h. De Bock wijst erop dat dierenartsen als eerstelijnshulp de gemeente kunnen informeren over 

verdachte overlijdens. Hij is tevreden dat 5 personen (2 politie, 3 gemeentebestuur) zich met dit probleem 
bezighouden. 


