Dierenwelzijn
Weyts schrapt opnieuw vergunning puppyverkoper
Uitspraak van rechter wijzigt niets aan exportverbod
Het hof van beroep in Brussel heeft beslist dat de exportvergunning van Dogs & Co, gelinkt aan Puppy
House in Boechout, ten onrechte werd geschrapt. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zet de
‘blunder’ recht en handhaaft het exportverbod.
° Volgens de rechter was de beslissing tot het intrekken van de exportvergunning van de Tsjechische
puppy exporteur Dogs & Co eind 2014 slecht gemotiveerd. De Vlaamse dienst Dierenwelzijn heeft
procedurele fouten gemaakt bij het schrappen van de vergunning, waardoor de beslissing niet
rechtsgeldig is.

“Onaanvaardbaar”
“Onaanvaardbaar”, vindt Gaia voorzitter Michel Vandenbosch. “Het malafide Dogs & Co kan nu naar
hartenlust opnieuw puppy’s invoeren naar Vlaanderen met alle gevolgen vandien. Minister Ben
Weyts moet deze blunder onmiddellijk rechtzetten.” Dogs & Co is gevestigd in het Tsjechische
Skoronice. Het is een verzamelcentrum, waar pups van kwekers samenkomen voor ze op transport
worden gezet. “Ons onderzoek heeft aangetoond dat Dogs & Co vaak pups jonger dan acht weken,
die zelfs niet gevaccineerd waren tegen hondsdolheid, heeft geëxporteerd naar ons land”, zegt
Michel Vandenbosch. Dogs & Co werd opgericht door Louisa Thees, echtgenote van Mathieu Clerckx,
uitbater van dierenzaak Dierenplezier – nu omgedoopt tot Puppy House – in Boechout. Toen we hem
gisteren belden, was Clerckx nog niet op de hoogte van de beslissing.
“Lastercampagne”
“Wij zijn schandalig misbruikt geweest. Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts heeft zich laten
manipuleren en opjagen door Anthony Godfroid, de advocaat van Gaia, die zich uit eigen
profileringsdrang op onze zaak heeft gestort. Twee keer zijn er huiszoekingen geweest in onze zaak.
Van de 41 klachten van zogenaamde klanten bleken er twintig onbestaande, en schoten er
uiteindelijk slechts achttien over. Dit ging om klanten die een tegenslag met een pup hadden
meegemaakt, maar die mensen zijn allemaal vergoed geweest. Achttien klachten in tien jaar vind ik
helemaal niet veel. Dogs & Co is geen verzamelcenter, maar een nette kwekerij, die 300 pups per jaar
uitvoerde. Door deze lastercampagne is de zaak van mijn vrouw in Tsjechië zo goed als failliet?”
“Vormfoutje”
Volgens minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) blijft de exportverbod voor Dogs & CO
gehandhaafd. “Deze uitspraak wijzigt daar niets aan”, zegt woordvoerder Jeroen Tiebout. “De rechter
heeft geen uitspraak gedaan over de grond van de zaak: of er al dan niet te jonge pups werden
geëxporteerd door Dogs & Co. Het ging alleen over een vormfoutje. Wij trekken de exportvergunning
van Dogs & Co gewoon onmiddellijk opnieuw in. De minister heeft anderhalf jaar geleden gezegd dat
sjoemelaars eruit vliegen, en dat blijft zo.”
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