4 oktober 2012

Schriftelijke Vraag van Volksvertegenwoordiger Willem-Frederik
Schiltz aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en
Landbouw
De export, import en handel in puppy’s en andere gezelschapsdieren zijn gereglementeerd
en staan onder toezicht van de Europese Unie enerzijds en haar lidstaten anderzijds.
Geregeld verschijnen er berichten van misbruik, diefstal en impulsaankopen in de media.

1. Hoeveel controles heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de
voedselketen (FAVV) jaarlijks uitgevoerd op de import/export van gezelschapsdieren in
de jaren 2002 tot en met 2011 ?
2. a) Gebeurden er door het FAVV controles op leeftijd, identificatie, gedrag, vaccinatie
(met name betreffende rabiës) van honden/puppy’s en de omstandigheden waarin ze
worden getransporteerd ?
b) Welke zijn de bevindingen hierover?
3. a) Worden of werden er op vraag van de professionele kweker-handelaars door het
FAVV controles verricht inzake de import/export van gezelschapsdierentijdens de jaren
2002 – 2011 ?
b) Zo ja, wanneer zijn dergelijke controles door het FAVV uitgevoerd op vraag van de
betrokken sectoren? Welke waren de bevindingen?

De export, import en handel in puppy’s en andere gezelschapsdieren is gereglementeerd en
staat onder toezicht enerzijds van de Europese Unie en haar lidstaten anderzijds.
De controles op de in-, uit- en doorvoer van gezelschapsdieren (zoals puppy’s) uit de
intracommunautaire handel en uit derde landen zouden conform een protocol door het
Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen (FAVV-AFSCA) worden
uitgevoerd.
1. a) Bestaat er een overeenkomst (protocol) tussen de FOD Dierenwelzijn en CITES en
het FAVV-AFSCA inzake de controles op de in-, uit- en doorvoer van puppy’s uit de
intracommunautaire handel en uit derde landen en is het FAVV-AFSCA bevoegd?
b) Wat is er precies in het protocol overeengekomen en waar kan het protocol worden
ingekeken?
2. a) Zou het niet efficiënter zijn indien de controles op zowel de import, export, handel als
kweek van gezelschapsdieren door één en dezelfde dienst zouden worden uitgevoerd
i.p.v. door twee afzonderlijke diensten die bovendien thans onder de voogdij staan van
twee verschillende federale ministers?
b) Welke concrete acties plant u ter zake?

