Het Tsjechische Dog & Co, gelinkt aan dierenwinkel Puppy House in Boechout, eist 10.000 euro
dwangsom per dag van de Vlaamse overheid voor zijn schrapping als erkende importeur. Het
vonnis wordt binnen drie weken verwacht.

Begin december werd Dogs & Co door de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA)
geschrapt van de lijst van erkende importeurs van pups. Dogs & Co dagvaardde hierop het Vlaams
Gewest in kort geding en eist nu een dwangsom van 10.000 euro per dag dat het geen pups kan
invoeren naar Vlaanderen.
Gaia
“Een schandalige poging tot chantage”, vindt Gaia voorzitter Michel Vandenbosch. “De zaak werd
maandag gepleit voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Om minister Weyts en het Vlaams
gewest te steunen, hebben wij ook onze advocaat gestuurd”.
Dogs&Co is gevestigd in het Tsjechische Skoronice. “De discussie draait erom of het een
hondenkwekerij is of een verzamelcentrum waar pups van verschillende boerenkwekers
samenkomen”, legt Michel Vandenbosch uit. “in ons land is het wettelijk verboden om pups in te
voeren vanuit verzamelcentra, omdat het risico op besmetting van dodelijke ziektes te groot is.
Dogs&Co werd opgericht door Louisa Thees, echtgenote van Mathieu Clerckx, de uitbater van puppy
House – het vroegere Dierenplezier – in Boechout.”Tegen Clerckx loopt een strafonderzoek voor
illegale invoer van puppy’s jonger dan acht weken”, zegt Vandenbosch. Volgens Mathieu Clerckx
wordt hij via een officieel Tsjechisch document vrijgepleit, omdat de Tsjechische dierenarts de
hondjes op de leeftijd van zeven weken en vijf of zes dagen, liet vertrekken. “Ze waren dus nét geen
acht weken oud, maar dat wist ik niet.” Clerckx blijft erbij dat de vennootschap Dogs & Co van zijn
vrouw in Tsjechië een kennel is, en geen verzamelcentrum. “Voor de rechter was het duidelijk”, zegt
hij, stellig overtuigd van de goede afloop.”Ik ben er zeker van dat Dogs &Co opnieuw op de lijst van
erkende importeurs komt, want wij zijn geen rotte appel. De hondjes die wij invoeren zijn even
gezond als in België geboren pups. Het wordt hoog tijd dat de sterftecijfers tussen Vlaamse pups en
Tsjechische pups eerlijk vergeleken worden.”
Strijd
Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat zich niet intimideren door de dwangsom. “Ik zal
blijven strijden tegen iedereen die commerciële belangen boven dierenwelzijn laat primeren”, zegt
Weyts.
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