BOECHOUTSE BROODFOKKER VEROORDEELD VOOR IMPORT VAN PUPPY’S ONDER DE ACHT
WEKEN

Op 22 september 2017 werd het vonnis uitgesproken in de strafprocedure voor de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen tegen PUPPYHOUSE en haar zaakvoerders, Dhr. CLERKX en Mevr. THEES.
De drie beklaagden werden veroordeeld tot een geldboete van 3.000 euro. Daarnaast werd er een
bedrag van 191.000 euro verbeurd verklaard.

PUPPYHOUSE en haar zaakvoerders stonden voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpen terecht
voor oplichting, het niet naleven van de verplichte quarantaineperiode, het niet vermelden van de
geboortedatum van puppy’s op het garantiecertificaat, het niet tijdig registreren van honden enz.
Met andere woorden, PUPPYHOUSE stond terecht voor het niet-naleven van een heel aantal
dierbeschermende regelgeving.

Uiteindelijk werden de drie beklaagden veroordeeld voor 4 van de 5 tenlasteleggingen. Een hele
overwinning. Een strafrechtelijke veroordeling van een broodfokker is uniek in België. Vooral de
veroordeling voor de import van te jonge puppy’s uit Oost-Europa is van groot belang. Het vonnis is
een boodschap aan de broodfoksector dat dergelijke praktijken niet door de beugel kunnen en
strafrechtelijk veroordeeld kunnen én zullen worden.

Import van zo’n jonge puppy’s zonder hun moeder is nefast voor het welzijn van deze honden.
Puppy’s onder de acht weken dienen nog moedermelk te krijgen ter opbouw van een natuurlijke
weerstand. Bovendien leert de moeder de puppy’s hoe ze zich moeten gedragen. Wanneer honden te
jong van de moeder worden weggehaald is dit nefast voor de socialisering van de dieren. Slecht
gesocialiseerde honden kunnen agressief zijn en betekenen een gevaar voor de mens. Bovendien zijn
de puppy’s te zwak om het urenlange transport van Oost-Europa naar Vlaanderen goed te doorstaan.

Voor de Correctionele Rechtbank verdedigden PUPPYHOUSE en haar zaakvoerder zich door te stellen
dat zij niet op de hoogte waren van de regelgeving die stelt dat puppy’s onder de acht weken niet
zonder de moeder mogen worden getransporteerd. Zij riepen de zogenaamde “rechtsdwaling” in. De
zaakvoerders stelden dat zij hiervan onmogelijk op de hoogte konden zijn, aangezien noch de
Belgische autoriteiten, noch de Tsjechische autoriteiten hun een opmerking heeft gegeven met
betrekking tot de import van te jonge dieren. Ook verwezen de zaakvoerders naar het feit dat het
FAVV (het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) hun de toepasselijke regels
foutief heeft uitgelegd.

De rechtbank gaf geen gevolg aan de vergezochte excuses van PUPPYHOUSE. De zaakvoerders
hadden, met hun jarenlange ervaring in de sector, op de hoogte moeten zijn van de regelgeving met
betrekking tot de import van honden. De zaakvoerders konden zich volgens de rechtbank niet
verschuilen achter een gebrekkige controle bij de Tsjechische overheid of een vermeend gebrek aan
controle bij de Belgische overheid.

De veroordeling is, zoals gezegd, niet enkel een les voor PUPPYHOUSE, maar ook voor alle andere
broodfokkers in de sector. We mogen hopen dat deze les aankomt en dat verkopers/fokkers van
honden twee keer zullen nadenken vooraleer ze beslissing om een massaal aantal piepjonge puppy’s
vanuit Oost-Europa naar België te transporteren. De realiteit zet ons met beide voeten op de grond
en toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is en er nog een hele mentaliteitswijziging dient te
worden ondergaan, maar deze strafrechtelijke veroordeling kan alleszins als een stap in de goede
richting worden beschouwd.

