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Mooie bolle ogen, platte snuit en korte poten
Reglementering tegen fokken met zieke rashonden laat op zich wachten
Steeds meer hondenrassen hebben te kampen met ernstige gezondheidsproblemen. Dat
heeft alles met inteelt te maken. Toch wordt er steeds meer “doorgefokt”. Want er is
vraag naar (te) bolle ogen, een (te) platte snuit en (te) korte poten. Gebreken worden
verheven tot schoonheidsideaal. Maar een reglementering tegen het fokken met zieke
rashonden is nog niet voor meteen.
Dat liet bevoegd minister van Landbouw Joke Schauvliege me weten in de commissie
Landbouw van het Vlaams Parlement , waar ik haar over de problematiek ondervroeg.
Minister Schauvliege kondigde in november van vorig jaar nochtans aan dat er in januari een
ministerieel besluit zou komen over de strijd tegen het fokken met zieke rashonden. Maar
die timing werd niet gehaald en de minister lijkt zich daar ook niet echt druk over te maken.
‘We zijn er mee bezig. Ik kan niet vooruitlopen op de inhoud van het besluit. Eens we ermee
rond zijn, zal u kunnen zien hoe we het concreet hebben aangepakt’, waren de woorden van
minister Schauvliege in de Commissie Landbouw. En dan zeggen dat het besluit er eigenlijk al
in de voorbije regeerperiode had moeten zijn, want ook toen al werd het aangekondigd door
toenmalig minister van Landbouw Kris Peeters.
Merkproducten en witte producten
Gezondheid en welzijn van honden moeten voorgaan op uiterlijke kenmerken, de financiële
belangen van hondenfokkers en de wens van consumenten. Hierop moet het
hondenfokkerijbeleid voor stamboekhonden meer en dringend op inzetten. De
stamboekhond is namelijk het merkproduct. De particuliere of professionele kwekers en
kweker-handelaars produceren de witte producten, afgeleid van het merkproduct. Ook zij
moeten verplicht worden in te zetten op gezondheid en welzijn van hun kweek. Want alles
hangt aan elkaar vast: wie op één deelgebied ingrijpt, beïnvloedt de hele keten.
Overleg met dierenwelzijn
Een advies aan de minister van landbouw rolt nog uit mijn pen: Treed in overleg met uw
collega minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts. Hou niet koppig vast aan de hondenfokkerij
als exclusieve landbouwbevoegdheid. Hondenfokkerij is geen exclusieve
landbouwbevoegdheid. Dierenwelzijn en dierengezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De pekinees, chowchow, Engelse buldog en andere viervoeters zullen er wel
bij varen.
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