SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1381
van TOM VAN GRIEKEN
datum: 19 juni 2015

aan BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Lijst erkende inrichtingen voor dieren
onderneming

-

Aanvragen tot toevoeging buitenlandse

Artikel 19/5 van het koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor
inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren stelt in de
laatste paragraaf: “Als een [Belgische] kweker-handelaar honden of katten wil
verhandelen van een land of kwekerij die niet op deze lijst voorkomt, dient hij een
aanvraag in bij de Dienst, met daarbij de wetgeving of het origineel van de verklaring
samen met een officiële vertaling in één van de nationale talen. De minister geeft zijn
advies binnen de drie maanden na ontvangst van de volledige aanvraag.”

1. Hoeveel aanvragen tot toevoeging van buitenlandse ondernemingen aan de lijst

waarvan sprake in artikel 19/5 KB 27.04.2007 zijn er gebeurd door Belgische kwekerhandelaars, gevestigd in het Vlaamse Gewest (die dus vallen onder de bevoegdheid
van de minister), vanaf 1 juli 2014 tot op heden?

2. Is de minister, volgend op deze aanvragen, steeds overgegaan tot het geven van een
advies zoals vereist door de laatste zin van artikel 19/5?

3. Indien de minister bij bepaalde aanvragen niet is overgegaan tot het geven van een
advies, kan hij dan uitleggen waarom niet?

4. Naar verluidt is er sinds de regionalisering een aanvraag gebeurd om de Hongaarse

onderneming Ground Transport Kft. (met Hongaars BTW-nummer HU24854913) toe
te voegen aan de lijst waarvan sprake in artikel 19/5 van het genoemde KB.

a) Is de minister van mening dat deze onderneming een kweker is die de

doorverkochte honden zelf kweekt? Zo neen, waarom is deze onderneming dan
toch opgenomen op de lijst bedoeld in artikel 19/5 KB?

b) Wordt opgevolgd wie van de ambtenaren de beslissing neemt tot aanvullingen
aan/bijwerkingen van de lijst?

c) Zal de minister overgaan tot schrapping van de onderneming Ground Transport

Kft. indien nu, of op een later moment, zou blijken dat deze onderneming de
doorverkochte honden niet zelf kweekt in Hongarije doch opkoopt bij
(bijvoorbeeld) lokale boeren met het oog op verzameling in een verzamelcentrum
en verdere verhandeling naar West-Europa?

BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

1.
ANTWOORD

op vraag nr. 1381 van19 juni2015
van TOM VAN GRIEKEN
1.

Sinds 1 juli 2014 heeft de Dienst Dierenwelzijn zes aanvragen ontvangen om
buitenlandse kwekers toe te voegen aan de lijst van landen en kwekerijen die
voldoen aan de voorwaarden van het KB van 27 april 2007 houdende de
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de
verhandeling van dieren.

2+3.

4.

Vier aanvragen werden behandeld in 2014. In deze periode werd de bevoegdheid
in toepassing van het overgangsprotocol voor de drie Gewesten gedelegeerd aan
de Dienst Dierenwelzijn die op dat moment nog deel uitmaakte van de FOD
Volksgezondheid. Eén aanvraag werd begin dit jaar door mij negatief geadviseerd.
De laatste aanvraag is momenteel nog in behandeling.

De beslissing om een kweker al of niet op de lijst te zetten wordt sinds 1 januari
2015 door mezelf genomen. Ik laat me daarbij adviseren door de dienst
Dierenwelzijn. Momenteel bevraagt deze dienst de buitenlandse autoriteiten om na
te gaan of de opgelijste handelaars zelf honden en/of katten kweken en of er een
documentatie- of een registratiesysteem is dat toelaat om de oorsprong van honden
en katten feilloos na te gaan. Op grond van die bevindingen zal ik een beslissing
nemen of sommige kwekers behouden kunnen blijven op de lijst.

