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Handel in pups - Verkoop in aanwezigheid van moederdier
Binnenkort mogen pups in Groot-Brittannië enkel nog verkocht worden als hun moeder
aanwezig is. Althans, als het van Theresa May, de Britse premier, afhangt. Zo wil ze de
handel van gewetenloze fokkers en hondenhandelaars – die pups houden of
transporteren in erbarmelijke omstandigheden – aan banden leggen. Als de maatregel
van de Britse premier er komt, worden Britse fokkers verplicht om hun pups in
aanwezigheid van hun moeder te verkopen aan potentiële puppykopers. Op die manier
hoopt de premier komaf te maken met de online verkoop van pups.
In Vlaanderen moeten erkende kwekers de gegevens van vader en moeder bijhouden.
Die worden ook gecontroleerd. In de commissie dierenwelzijn van 26 april 2017
antwoordde de minister op een vraag om uitleg dat er steekproeven gedaan werden bij
het uitoefenen van controles en dat hij via een schriftelijke vraag de resultaten kan
bezorgen.
1.

Hoeveel steekproeven werden er sinds de regionalisering uitgevoerd?
Graag een overzicht per jaar.

2.

Wat waren de resultaten van deze steekproeven op vlak van de overeenkomst
tussen de worpfiches, de inventaris van de moederdieren, het register van de
verkochte pups en de gegevens van de databank? Corresponderen deze zaken met
elkaar?

3.

Bij de niet-erkende kwekers kan men op het ogenblik van de geboorte van de pup
nagaan of het matcht met de aanwezigheid van een teef van het corresponderende
ras en realistische tussenworptijden.
Worden er controles uitgevoerd bij niet-erkende kwekers? Met welke resultaten? Zijn
er indicaties van fraude gemeld en hoeveel? Graag een overzicht sinds de
regionalisering.

4.

Wat vindt de minister van het voorstel van de Britse premier? Volgt Vlaanderen?
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1-2. Bij elke controle bij erkende kwekers wordt systematisch de verplicht bij te houden
administratie nagekeken. Steekproefsgewijs wordt ook de overeenkomst tussen die
administratie en de gegevens van de hondendatabank nagegaan. Deze
steekproefcontroles worden echter niet apart geregistreerd in de controledatabank.
3. Wanneer er indicaties zijn van overtredingen door niet-erkende kwekers, dan wordt
controle ingesteld. Dit detail van meldingen of vastgestelde overtredingen wordt
echter niet geregistreerd.
4. Ik heb behalve persartikels geen details van het voorstel van de Britse premier en kan
me dus niet definitief uitspreken.

