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Erkenningsvoorwaarden inrichtingen voor dieren
Europa

-

Verzamelcentra voor honden en katten in Oost-

Artikel 19/5 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor
inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren stelt dat een kwekerhandelaar enkel honden of katten afkomstig uit het buitenland mag verhandelen voor zover “de
minister vastgesteld heeft: a) dat de wetgeving van het land van oorsprong aan zijn honden- en
kattenfokkers ten minste de voorwaarden vastgelegd in bijlage III oplegt of b) dat uit een verklaring
van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong die belast is met de controle van het
dierenwelzijn in de kwekerij van oorsprong, blijkt dat deze ten minste voldoen aan de voorwaarden
vastgelegd in bijlage III”.
Het is de minister die een lijst publiceert van landen en van de kwekerijen die voldoen aan de vereiste
voorwaarden. Er is echter gebleken dat deze regelgeving niet waterdicht is, aangezien er enkel naar
het land van oorsprong in het algemeen wordt gekeken of de beoordelingsbevoegdheid wordt
overgelaten aan de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong. Zo werden er reeds meerdere
malen Oost-Europese verzamelcentra opgenomen op de lijst van kwekerijen (bijvoorbeeld Dogs and Co
s.r.o.). In dergelijke verzamelcentra worden de honden en katten niet gekweekt, maar louter
verzameld om te worden vervoerd naar West-Europa.
1.

Wanneer en op welke manier gaat de minister stappen ondernemen opdat enkel kwekerijen waar
dieren op een wijze conform Bijlage III worden gekweekt, kunnen worden opgenomen op deze
lijst?

2.

Gaat de minister in dit artikel een bepaling invoegen of een bepaling wijzigen zodat er inrichting
per inrichting kan worden nagegaan of het een kwekerij is en of er is voldaan aan de voorwaarden
van Bijlage III?

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

Ik wacht het advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn af.

