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Dierenspeciaalzaken - Verkoop puppy’s en kittens
De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren stelt
in artikel 12: “om impulsaankopen tegen te gaan en de socialisatie van honden en katten
te bevorderen, mogen in de winkelruimte of hun aanhorigheden van de handelszaken
voor de verhandeling van dieren geen katten of honden gehouden of tentoongesteld
worden. Deze handelszaken kunnen evenwel optreden als tussenpersoon bij het
verhandelen van katten en honden. Verder lees ik ook: “de in het vorige lid bedoelde
bepaling belet evenwel niet dat de eigenaar of de uitbater van een handelszaak voor
dieren tevens een hondenkwekerij of een kattenkwekerij kan uitbaten, mits te voldoen
aan de vereiste voorwaarden.”
Hieruit interpreteer ik dat de verkoop van puppy's en kittens verboden is in om het even
welke winkel, en dit om impulsaankopen tegen te gaan. Maar dat fokkers de
verkoopactiviteit wel kunnen uitoefenen zonder winkeluitbating. Ofwel dat de twee
activiteiten parallel kunnen worden uitgeoefend, maar op verschillende plaatsen.
Nochtans is het bekend dat een aantal dierenspeciaalzaken - ondanks de geldende
wetgeving - toch katten en honden te koop aanbiedt.
1. Op welke manier wordt door de winkels die dieren te koop aanbieden de wet “anders
geïnterpreteerd” zodat verkoop van puppy's en kittens, ondanks de geldende
wetgeving, alsnog mogelijk is? Mogen volgens de letter van de wet katten en honden
per definitie nog verkocht worden in winkels?
2. Bestaat er een lijst van dierenwinkels in Vlaanderen die tot nu toe kittens en puppy's
te koop aanbieden in hun zaak? Graag een overzicht van deze winkels over een
periode van de laatste jaar. Zijn er in deze periode ook winkels, na inspectie of
klachten, gedwongen gestopt met verkoop van deze dieren? Hoeveel en om welke
redenen?
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1.
Honden en katten mogen niet gehouden worden in handelszaken voor dieren
(“dierenwinkels”). Honden- en kattenkwekers mogen hun dieren wel te koop aanbieden
en mogen hiervoor een winkelruimte inrichten. Deze winkelruimte maakt onderdeel uit
van de kwekerij. Indien dezelfde persoon een handelszaak en een kwekerij uitbaat,
moeten deze inrichtingen op een verschillend postadres gevestigd en volledig van elkaar
gescheiden zijn. Honden en katten kunnen dan ook niet in dezelfde winkelruimte
aangeboden worden als andere diersoorten.
2.
Aangezien honden en katten niet gehouden mogen worden in handelszaken voor
dieren, bestaat er ook geen lijst van handelszaken die honden en/of katten houden. Er
zijn in het laatste jaar geen overtredingen vastgesteld op dit verbod.

