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datum: 9 januari 2018

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Fokkerijbesluit - Erkenning hondenfokkerijverenigingen
Volgens het Fokkerijbesluit mogen alleen teven van derden gedekt worden door reuen
die geboren zijn na 31 december 2012 en toegelaten tot de voortplanting door een
vereniging of organisatie van fokkers van honden. Een dergelijke vereniging moet erkend
zijn volgens artikel 14 §3 van het Fokkerijbesluit. Artikel 3, vierde zin, van het
Fokkerijbesluit bepaalt dat elke vereniging of organisatie van fokkers die een
vereenvoudigd beheer voert voor de fokkerij van andere diersoorten (daaronder moeten
ook de honden begrepen worden) daarvoor een erkenning kan aanvragen. Indien een
fokkerijvereniging erkend is, kan zij, onder de voorwaarden van artikel 49 van het
Fokkerijbesluit, een subsidieaanvraag indienen.
De eerste fokkersverenigingen - de Vlaamse Fokkerijcommissie, de Koninklijke
Maatschappij Sint-Hubertus (KMSH) en het Nationaal Verbond van Belgische Kynologen werden pas in juni 2016 erkend, bijna een jaar na het ministerieel besluit.
Uit antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 417 van 17 februari 2016 blijkt dat er tot dan
geen bijkomende erkenningsaanvragen werden ingediend.
1. Zijn er sinds het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 417 van 17 februari 2016
aanvragen tot erkenning van fokkerijverenigingen bijgekomen? Indien ja, graag
opgave van naam, maatschappelijke zetel en vermelding of deze aanvragen met
toepassing van art. 4 gebeurden dan wel in het kader van vereenvoudigd beheer
gebeurden, zoals opgenomen in de artikelen 3 en 7 van het Fokkerijbesluit.
2. Zijn er organisaties of verenigingen die op basis van de huidige aanvraag niet voldoen
aan deze veelomvattende erkenningsvoorwaarden? Welke en om welke reden(en)?
3. Hoeveel
en
welke
hondenfokkerijverenigingen
(ook
graag
opgave
van
maatschappelijke zetel) hebben ondertussen een subsidieaanvraag gedaan? Werd een
subsidie toegekend? Wat is de hoogte van de subsidie?

JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 224 van 9 januari 2018
van SABINE VERMEULEN

1. Er werd sindsdien een erkenningsaanvraag ingediend door vzw Animaux Zoo,
Itterbeek.
2. De behandeling van het betrokken aanvraagdossier is nog lopende.
3. De Vlaamse Fokkerijcommissie van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus, met
zetel te Ronse, heeft een projectsubsidie aangevraagd van maximaal 30.000 euro
voor de ontwikkeling van een fokwaardeschatting voor heupdysplasie. Ik heb een
gunstig gevolg gegeven aan deze aanvraag.

