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Garantiecertificaat voor gezelschapsdieren - Herziening
Art. 30 van het koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen
voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren bepaalt dat de
“verantwoordelijke van de kwekerij of handelszaak bij de verkoop van een hond of een
kat een waarborg geeft over de gezondheid van het dier”. En nog: “Daartoe overhandigt
hij de koper een behoorlijk ingevuld garantiecertificaat dat overeenstemt met het model
in bijlage XI. Een exemplaar van dit certificaat wordt gedurende ten minste zes maanden
door de verkoper bewaard. Dit exemplaar wordt ter beschikking gehouden van de
controlerende overheid.”
In het vermelde garantiecertificaat is een in garantietermijn voorzien van amper tien
dagen. Deze korte termijn is compleet in strijd is met de wetgeving op de
consumentenbescherming. Volgens die wetgeving kan de garantie worden ingeroepen
indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de twee jaar
vanaf de levering van het goed.
De beperkte garantietermijn van tien dagen voor honden en katten zet de deur open
voor misbruik door malafide broodfokkers en -handelaars. Veel ziekten komen immers
pas aan de oppervlakte na de garantieperiode van tien dagen. In zijn beleidsnota (20142019) bepaalde de minister dan ook: “Ook op het vlak van het garantiecertificaat blijven
heel wat klachten bestaan. Ik herzie het garantiecertificaat bij de verkoop van een hond
of kat en garandeer een betere bescherming van de kopers en dus de dieren.”
Inmiddels zijn we meer dan drie jaar verder en is de garantieregeling betreffende
huisdieren nog steeds niet uitgebreid, laat staan afgestemd op de gemeenrechtelijke
garantieregeling. In antwoord op enkele schriftelijke vragen van een jaar geleden (nr
305 van 18 november 2016 en nr. 362 van 5 december 2016) stelde de minister: “De
herziening van de garantie maakt deel uit van de evaluatie van de
erkenningsvoorwaarden voor honden- en kattenkwekerijen, dierenhandelszaken,
pensions en asielen en de voorwaarden voor de verhandeling van dieren. De Vlaamse
Raad voor Dierenwelzijn heeft hiervoor een werkgroep opgericht die zoals aangekondigd
zijn werkzaamheden in het najaar van 2016 is gestart. Zoals reeds eerder aangegeven
bepaalt de Raad zijn eigen agenda zodat ik geen verdere timing kan geven.”
1. Kan de minister meedelen wat de stand van zaken inmiddels is? Werd deze evaluatie
inmiddels gefinaliseerd? Zo ja, wanneer, wat stelt de raad met betrekking tot de
garantieregeling? Indien niet, binnen welke termijn worden de conclusies dan wel
verwacht?

2. Welke initiatieven heeft de minister - desgevallend in navolging van deze evaluatie reeds genomen betreffende de garantieregeling voor honden en katten? Indien hij
nog geen initiatieven heeft genomen, welke initiatieven wil hij nog nemen?
3. Deze legislatuur is al voor ruim twee derden verstreken.
Waarom heeft de minister nog niet eerder initiatieven genomen met betrekking tot de
hervorming van de garantieregeling?
4. Kan de minister verzekeren dat hij nog deze legislatuur het garantiecertificaat bij de
verkoop van een hond of kat zal herzien, met het oog op een betere bescherming van
de kopers en dus de dieren, zoals voorzien in de beleidsbrief? Waarom (niet)?
5. Welke andere initiatieven zal de minister in dit verband nog nemen?
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Een werkgroep van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn evalueert momenteel de
volledige regelgeving aangaande de kweek en handel in gezelschapsdieren. Dit is een
omvangrijk pakket, waarvan het garantiecertificaat deel uitmaakt. Ik wacht het advies
van de Raad af. De Raad bepaalt uiteraard zijn eigen agenda.
Als men een adviesorgaan opricht en vraagt om een advies uit te brengen over een
bepaalde materie, getuigt het van weinig respect om vervolgens dit advies niet af te
wachten.

