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aan JOKE SCHAUVLIEGE (ANTWOORDEN)
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Fokkerijbesluit - Erkenningen hondenfokkerijverenigingen
Volgens het Fokkerijbesluit mogen alleen teven van derden gedekt worden door reuen
die geboren zijn ná 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.
1.

Binnen de tijdspanne van de laatste twee jaar.
Hoeveel organisaties of verenigingen van fokkers van honden werden effectief
erkend voor uitvoering van artikel 14 §3 van het Fokkerijbesluit? Graag ook opgave
van de naam en maatschappelijke zetel.

2.

Binnen deze erkenningen.
a)

Hoeveel erkenningen werden afgeleverd met toepassing van het art. 4 van het
Fokkerijbesluit?

b)

Hoeveel erkenningen werden afgeleverd in het kader van het vereenvoudigd
beheer zoals opgenomen in de artikelen 3 en 7 van het Fokkerijbesluit?

1-2. Er werden in uitvoering van artikel 14, §3 Fokkerijbesluit nog geen organisaties of
verenigingen van fokkers van honden erkend.

3.

Hoeveel organisaties of verenigingen van fokkers van honden dienden een aanvraag
in tot erkenning voor uitvoering van artikel 14 §3 van het Fokkerijbesluit? Graag ook
opgave van de naam en maatschappelijke zetel.

3. Er werden twee erkenningsaanvragen ingediend, met name door Koninklijke
Maatschappij Sint-Hubertus v.z.w. en Ani-Zoo v.z.w.
4.

Binnen deze aanvragen tot erkenningen.

a)

Hoeveel aanvragen waren er met toepassing van het artikel 4 van het
Fokkerijbesluit?

b)

hoeveel aanvragen waren er in het kader van het vereenvoudigd beheer zoals
opgenomen in de artikelen 3 en 7 van het Fokkerijbesluit?

4. a) Er is één aanvraag in toepassing van artikel 4 Fokkerijbesluit.
b) Er is één aanvraag in toepassing van artikel 7 Fokkerijbesluit.

5.

Wat zijn de vereisten om een erkenning te verkrijgen om aldus de coördinerende
taken in de hondenfokkerij in Vlaanderen op zich te kunnen nemen?

5. De vereisten om een erkenning te bekomen voor het uitvoeren van coördinerende
activiteiten in de fokkerij zijn opgenomen in artikel 6 Fokkerijbesluit.

6.

Op welke manier worden die vereisten afgetoetst? Hoe oordeelt men over
onvoldoende of voldoende knowhow?

6. Een erkenningsaanvraag voor het uitvoeren van coördinerende taken zoals vermeld in
artikel 6 Fokkerijbesluit, bestaat uit vier documenten: de aanvraag, de statuten, de
voorschriften en een overzicht van alle middelen die worden ingezet om het doel van
de aanvraag te kunnen vervullen.
Dit type erkenning wordt verleend als er een effectieve behoefte bestaat om bepaalde
takenpakketten van en voor een diersoort, of voor erkende verenigingen of
organisaties van fokkers, te coördineren. Die behoefte moet blijken uit:





de formulering van de coördinerende taken;
de gedragenheid van het project door de sector (aandeel van de voor deze
diersoort erkende verenigingen die deel uitmaken van de aanvragende
coördinerende vereniging en de middelen die zij in deze vereniging hebben
ingebracht om de doelstellingen te organiseren);
de afspraken die binnen de aanvragende vereniging werden gemaakt m.b.t.
besluitvorming (statuten en zo nodig reglement van inwendige orde) en m.b.t.
uitvoering van taken (begroting, technische reglementen, interne controle).

Omdat verenigingen of organisaties van fokkers die zelf over een erkenning
beschikken in overeenstemming met artikel 4 of 7 Fokkerijbesluit, en die bijgevolg
hun knowhow en doeltreffend functioneren al bewezen hebben, deel uitmaken van
een vereniging die coördinerende taken opneemt, is knowhow over de fokkerijactiviteiten van deze erkende verenigingen aanwezig.

7.

Indien verenigingen erkend zijn of in de toekomst erkend zullen worden: op welke
precieze wijze controleert men de uitvoering van artikel 14§3 en hoe controleert men
of de bepalingen van het artikel 14 §3 ook worden nageleefd?

7. Van elk dier is de eigenaar, en via de eigenaar ook de fokker, traceerbaar. Voor een
reu gefokt in stamboekverband kunnen alle zoötechnische gegevens die de vereniging
of de organisatie van fokkers verzamelt, en dus ook de toelating tot de voorplanting,
worden nagekeken. Voor een reu gefokt door een fokker die werkt in een
erkenningssysteem vereenvoudigd beheer, wordt het inzetten voor de voortplanting
van een reu behorend tot een ras waarvoor de genetische diversiteit in het gedrang
is, gecontroleerd via de centrale databank bijgehouden door deze vereniging en
gecontroleerd via de worpfiches van een of meerdere bedrijven. Voor de andere

rassen wordt dit gecontroleerd via de worpfiches van een of meerdere bedrijven. Voor
de controle van de identiteit van de ouders van een dier wordt een gelijkaardige
procedure gebruikt als hiervoor beschreven.

8.

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?

8. Er werden geen subsidieaanvragen ingediend.

