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Geïmporteerde pups - Controles
Ingevoerde pups moeten vergezeld zijn van een degelijk ingevuld individueel paspoort of
vaccinatieboekje waarin onder andere de volgende gegevens worden vermeld: naam,
adres en erkennings- of registratienummer van de fokker.
Het registratiecertificaat bestaat uit zelfklevende etiketten. De verantwoordelijke kleeft
deze onmiddellijk na ontvangst op de pagina’s 1, 2, en 3 van het paspoort. De gegevens
van de eventuele vorige verantwoordelijke(n) blijven hierbij zichtbaar.
Uit het eindrapport 2014 van de Raad voor Dierenwelzijn blijkt dat er jaarlijks 30.000
honden worden ingevoerd. 21.000 daarvan komen uit Oost-Europa. Laat het nu net die
landen zijn, die volgens diverse bronnen, het niet al te nauw nemen met de regels
betreffende paspoorten en deauthenticiteitvan de labels van de verplichte rabiësinenting.
1. Werden er de laatste vijf jaar door de dienst dierenwelzijn controles uitgevoerd op de
authenticiteitvan paspoorten bij geïmporteerde pups? Op welke manier werden die
controles uitgevoerd?
2. Hoeveel paspoorten waren niet degelijk ingevuld? Wat waren de onvolledigheden?
3. Werden de niet-geldige paspoorten in beslag genomen? Volgden er sancties?
4. Wat gebeurt er met de geïmporteerde pups met een ongeldig paspoort?
5. Er is een aantalOost-Europese verzamelcentra opgenomen in de lijst met “Erkende
landen en kwekers die voldoen aan de voorwaarden uit de bijlage III van het KB van
27 april 2007”. Deze verzamelcentra kweken zelf geen honden en horen in principe
dus niet thuis in deze lijst.
Is er de intentie om deze lijst herzien en “op te schonen”, zodat we onze importmarkt
nog slechts open houden voor buitenlandse exporteurs die dieren in correcte
omstandigheden fokken?
6. Consumenten stellen zich nog te weinig de vraag hoe die schattige puppy bij de
verhandelaar is geraakt. Overweegt de minister hierover de consumenten te
informeren en te sensibiliseren zodat het brede publiek bewuster aankoopt?

