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ANTWOORD

op vraag nr.1508van20 juli 2015
van SABINE VERMEULEN

1.

De controle op de authenticiteit van de paspoorten, op de rabiësvaccinatie en op
eventuele fraude met vaccinatie-etiketten valt onder de bevoegdheid van het FAVV.

2.

De controle op het correct invullen van de paspoorten valt onder de bevoegdheid van
de autoriteit van het land van herkomst en van het FAVV. De Inspectiedienst gaat bij
controle wel na of de honden correct geregistreerd werden en of het registratiebewijs
correct in het paspoort gekleefd werd. Indien de inspecteur tekortkomingen in het
invullen van het paspoort opmerkt, wordt dit doorgegeven aan het FAVV. Hierover
worden echter geen afzonderlijke cijfers bijgehouden.

3.

Indien een paspoorten werd afgeleverd door een Belgische dierenarts zonder
vermelding van een chipnummer,dan wordt dit in beslag genomen en wordt proces
verbaal opgesteld tegen de betrokken dierenarts. Ingeval van ingevoerde pups wordt
het FAVV onmiddellijk ingelicht. In dergelijk geval wordt een administratieve boete
opgelegd.

4.

Daar de controle op invoer van pups en de geldigheid van de paspoorten van deze
dieren onder de bevoegdheid van het FAVV valt, worden deze vaststellingen
onmiddellijk gemeld aan het FAVV.

5.

Mijn diensten hebben de veterinaire overheden van de uitvoerende landen bevraagd
over het registratiesysteem van honden en meer bepaald op welke wijze nagegaan
kan worden of honden die eventueel via een verzamelcentrum uitgevoerd worden
weldegelijk afkomstig zijn van een hondenkweker die voldoet aan de eisen gesteld in
onze wetgeving.Op grond van de antwoorden zal de lijst van exporteurs al dan niet
herbekeken worden. Momenteel zijn nog niet alle antwoorden binnen.

6.

Iedereen die meer dan drie nestjes per jaar kweekt, moet over een erkenning
beschikken en dus aan alleerkenningsvoorwaarden voldoen. Deze voorwaarden
werden opgelegd om ervoor te zorgen dat het welzijn van de dieren gegarandeerd
wordt. Het zou al te eigenaardig zijn indien een overheid een sensibilisatiecampagne
zou voeren om consumenten erop te wijzen dat de voorwaarden opgelegd door
diezelfde overheid niet volstaan. De beleidsnota dierenwelzijn voorziet wel om de
bestaande erkenningsvoorwaarden te herbekijken en bij te sturen.

