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Hondenhandel na 3 jaar rabiëswetgeving - Stand van zaken
Pups onder de 15 weken kunnen sinds 29 december 2014 niet in- of uitgevoerd worden.
Volgens EU-verordening 576/2013 mogen gezelschapsdieren pas reizen als ze ingeënt
zijn tegen rabiës. Dat mag ten vroegste op 12 weken en ten minste 21 dagen voor de
dag van ‘export’.
De maatregel is ondertussen reeds drie jaar van kracht. Aan de hand van de Tracescijfers, die men dan afweegt tegenover het totaal aantal inschrijvingen van registraties
van honden bij Dogid, kan men achterhalen of deze maatregel de beoogde doelstelling
bereikt.
Uit de antwoorden op mijn vorige schriftelijke vragen blijkt dat na een daling in 2015 het
aantal ingevoerde honden in 2016 weer was gestegen.
1.

Kan de minister concrete cijfers geven van het aantal uit het buitenland
geïmporteerde honden in 2017? Hoeveel importen we en uit welke landen?

2.

Ziet men deze daling/stijging ook terug in het aantal geregistreerde honden?
Graag de cijfers van het aantal geregistreerde honden in 2017.

3.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 564 van 17 januari 2017 antwoordde de minister dat
hij alleen maar kon vaststellen dat de federale maatregelen die genomen zijn om het
risico op de insleep van rabiës te beperken, geen blijvende vermindering van het
aantal ingevoerde honden kent.
Stelt de minister nog steeds dat het nodig is om de hondenimport te doen dalen?
Welke acties zijn er dan volgens de minister nodig om de hondenimport een halt toe
te roepen?

4.

De minister pleit al lang voor een uitbreiding van de regels naar alle EU-lidstaten, of
toch ten minste naar de hondenhandelaars en kwekers die puppy’s op de Europese
markt brengen.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de position paper die werd geschreven
over de puppyhandel, die als bedoeling had om tot een harmonisering te komen van
regels met betrekking tot de kweek van en de handel in puppy’s binnen Europa? Is
deze position paper raadpleegbaar of kan hij ter beschikking gesteld worden?
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1. Uit de gegevens van TRACES blijkt dat in 2017 19.598 honden werden ingevoerd in
Vlaanderen. De honden zijn afkomstig uit Slovakije (11.570), Tsjechië (3.932),
Hongarije (1.812), Spanje (1.104), Roemenië (1.016), Ierland (61), Cyprus (42),
Italië (25), Frankrijk (18), Portugal (7), Bulgarije (4), Nederland (4), Duitsland (2) en
Polen (1)
2. In 2017 werden 98.439 honden geregistreerd. Dit cijfer is quasi gelijk aan het cijfer
voor 2016.
3-4. De realiteit is natuurlijk dat pups alleen maar worden ingevoerd omdat ze hier ook
verkocht raken. Als de consument geen ingevoerde pups meer wil, dan zal de invoer
ook stoppen, dat is het principe van vraag en aanbod.
Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik geen fan ben van vervoer van
dieren over grote afstanden, en zeker ook niet van jonge dieren zoals pups en
kittens. Zoals ik al herhaaldelijk heb gezegd, ben ik ervan overtuigd dat deze
problematiek een Europese aanpak verdient. Het Pet Discussion Paper, dat met
Zweden, Denemarken, Nederland en Duitsland werd ingediend bij de Europese
Commissie moet daartoe een aanzet zijn. De paper werd in december voorgesteld
tijdens de meeting van de Chief Veterinary Officers en werd daar door maar liefst
nog eens 11 Lidstaten gesteund. Het punt zal geagendeerd worden op de volgende
vergadering van het Animal Welfare Platform van de Europese Unie.
Het principe van het vrij verkeer van goederen is heilig binnen Europa. Hiervan
afwijken ligt zeer moeilijk, en kan enkel mits toestemming van de Europese
Commissie. In afwachting van een Europese regeling zijn we er, ondanks een
kritische houding van de Commissie en met de nodige moeite, wel in geslaagd om
voorwaarden te mogen opleggen in de kwekerijen van herkomst, iets wat geen enkel
ander land doet.

