SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 245
van TOM VAN GRIEKEN
datum: 17 november 2017

aan BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Dienst Dierenwelzijn - Lijst handelskwekerijen - Toevoegingen en schrappingen
Met schriftelijke vraag nr 63 van 9 oktober 2017 informeerde ik bij de minister naar de
aanpassingen aan de lijst bedoeld in artikel 19/5 van het koninklijk besluit van 27 april
2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden
inzake verhandeling van dieren.
De minister antwoordde dat de lijst sinds 1 juli 2015 - sinds die datum worden de
wijzigingen bijgehouden - 16 keer werd aangepast en dat het toevoegen van een nieuwe
onderneming gebeurt na de goedkeuring van de minister. Het schrappen van een
onderneming gebeurt echter door de dienst Dierenwelzijn.
1.

Welke ondernemingen werden sinds 1 juli 2015 toegevoegd aan de lijst, op wiens
initiatief en op welke datum gebeurde dit?

2.

Welke ondernemingen werden sinds 1 juli 2015 geschrapt van de lijst, op welke
datum gebeurden deze schrappingen en om welke reden?

3.

4.

a)

Kan de minister meedelen of het Vlaamse Gewest betrokken is geweest sinds 1
juli 2015 in juridische procedures naar aanleiding van toevoegingen of
schrappingen van ondernemingen op de bedoelde lijst? Kan de minister een
onderverdeling maken naar a) burgerlijke gedingen (kort geding / ten gronde);
b) administratieve gedingen (Raad van State)?

b)

Kan de minister meedelen welke uitspraken er zijn tussengekomen (dictum) en
welke impact dat heeft op de werking respectievelijk de middelen van de dienst
Dierenwelzijn?

Hoe evalueert de minister de bestaande lijst en het beleid van aanpassen of
schrappen en welke initiatieven plant hij ter zake desgevallend nog te nemen?

BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 245 van 17 november 2017

van TOM VAN GRIEKEN

1.

2.

Sinds 1 juli 2015 werden de volgende kwekers toegevoegd aan de lijst of werd hun
geldigheidsdatum verlengd:
Kweker

Aanvrager

Datum

Sonnen

Dog Cat and Co

9/12/2015

Gitta Family

Kempenaars Kennel

9/12/2015

Animal Transport

Bolkshof bvba

16/12/2016

Eurodog Hongary kft

Puppyhouse bvba

27/01/2017

Sinds 1 juli 2015 werden de volgende kwekers geschrapt van de lijst:
Kweker

Datum

Reden schrapping

Zaslo

25/09/15

Opschorting uitvoer honden uit Hongarije

Red Diamond Hongary

25/09/15

Opschorting uitvoer honden uit Hongarije

Sritonett kft

25/09/15

Opschorting uitvoer honden uit Hongarije

Fo-Ki kft

25/09/15

Opschorting uitvoer honden uit Hongarije

Ground Transport

25/09/15

Opschorting uitvoer honden uit Hongarije

Anima Plus

28/10/15

Stopzetting kwekerij

Jana Sklàdalovà

18/12/15

Aanwezigheid honden en katten met
Slovaakse paspoorten (na positief advies
bevoegde autoriteit Tsjechië werd deze
kweker op 6 januari 2016 terug op de lijst
geplaatst)

Eva Pavlikova

06/01/16

Pet Centre

14/03/16

Attest vervallen
Attest vervallen

Zootom

08/09/16

Attest vervallen

Gitta Family

08/09/16

Attest vervallen

Animal Transport

05/07/17

Attest vervallen

3. Het Vlaams Gewest is niet betrokken geweest bij administratieve gedingen. Wel werd
door één bedrijf een burgerlijke procedure opgestart (kort geding en procedure ten
gronde).
In het kort geding werd het beroep in eerste aanleg ontvankelijk doch ongegrond
verklaard. In beroep werd beslist dat de beslissing tot schrapping van de lijst buiten
toepassing gelaten moet worden.
De procedure ten gronde in eerste aanleg is nog hangende.
Deze uitspraken hebben geen invloed gehad op de middelen of de werking van de
dienst Dierenwelzijn.
4.

De lijst biedt zeker meer garanties voor het dierenwelzijn dan de onvoorwaardelijke
opengrenzenpolitiek die de andere Lidstaten toepassen. Het is een verdedigbare
beperking van het vrij verkeer van goederen en wordt ook aanvaard door de
Europese Commissie, wat voor een algemeen verbod op invoer van honden en
katten niet te verwachten is.
Ik ben verheugd dat ook Nederland overweegt om naar ons systeem van “witte
lijsten” over te stappen. Samenwerking en overleg met een andere Lidstaat die nogal

wat honden invoert, kunnen immers bijdragen tot een verhoging van de druk op de
uitvoerende fokkers. Anderzijds evalueert de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn
momenteel de regelgeving inzake onder meer de kweek en handel in
gezelschapsdieren. Ik wacht het advies van de Raad af om verdere stappen te
ondernemen.

