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aan BEN WEYTS
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Handel in buitenlandse straathonden - Gevaren
Hoewel onze dierenasielen overvol zitten, nemen sommigen toch nog liever een
zwerfhond uit Roemenië, Spanje of eender waar uit de EU. Zo willen ze een arme
straatrakker de kans geven op een beter leven, maar staan daarbij niet stil bij de
gevaren. Die zwervers kunnen namelijk ook ziektes meebrengen en trauma’s hebben
opgedaan.
Roemenië is bijvoorbeeld niet rabiësvrij, dus moeten we alert blijven voor de gevaren
van hondsdolheid. Maar ook ziektes zoals tekenkoorts, hartworm en ehrlichia, die in
sommige gevallen op de mens kunnen worden overgebracht, komen er frequenter voor.
Voorts zijn het ook dikwijls dieren met een 'rugzakje'. Deze honden hebben heel wat
meegemaakt in hun leven, dingen waarvan de eigenaar onmogelijk weet kan hebben.
1.

Kan de minister een overzicht geven van het aantal organisaties in Vlaanderen dat
buitenlandse straathonden ter adoptie stelt of verkoopt in Vlaanderen?

2.

Uit welke landen worden deze honden geadopteerd?

3.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen waaraan deze verenigingen moeten voldoen?

4.

Zijn er dergelijke verenigingen die een erkenningsnummer verkregen hebben als
hondenhandelaar? Hoeveel en welke?

5.

Worden er wettelijke
verhandeld worden?

6.

Worden er wettelijke verplichtingen met voeten getreden als deze honden gratis
worden weggegeven door deze verenigingen?

7.

Kan de minister een overzicht geven van buitenlandse straathonden die door deze
verenigingen werden geïmporteerd sinds de regionalisering? Graag cijfers per jaar,
per land.

8.

Worden deze geïmporteerde straathonden ook verplicht in quarantaine geplaatst en
gecontroleerd op ziektes door een controledierenarts?

verplichtingen

met

voeten

getreden

als deze

honden

Werd er reeds bij de diensten aan de alarmbel getrokken over het feit dat
geïmporteerde straathonden opvallend meer ziektes/socialisatieproblemen vertonen?
Kwamen er meldingen binnen die deze problemen aankaarten? Hoeveel? Welke
meldingen?

9.

Om mensen bewuster te laten kiezen voor een hond, kunnen sensibiliseringsacties
zoals in de zomer 2016 een oplossing bieden.
Plant de minister opnieuw een sensibiliseringsactie?
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1, 2+7.
Voor deze verenigingen geldt geen verplichting tot erkenning of melding. Ik beschik
dan ook niet over deze gegevens.
3.

De regels voor de aanvoer van dieren vanuit het buitenland zijn een federale
bevoegdheid.

4.

Daar handelaars geen honden fysiek mogen verhandelen, kunnen verenigingen die
uitsluitend honden invoeren en ter adoptie aanbieden nooit erkend worden als
handelaar.

5-6. Indien de honden na invoer verhandeld worden, met inbegrip van gratis weggeven,
is een erkenning als kweker-handelaar vereist. Ter adoptie aanbieden valt echter
niet onder de definitie van verhandeling.
8.

Voor deze verenigingen gelden geen specifieke dierenwelzijnsvoorwaarden. Bij de
registratie van meldingen wordt geen onderscheid gemaakt op basis van de
oorsprong van het dier of het aard van de melding. Ik beschik dan ook niet over
deze gegevens.

9.

Sensibiliseren is een continu proces, waarbij wordt ingezet op verschillende
communicatiemiddelen en -kanalen. Ik blijf dan ook inspanningen leveren om
mensen meer bewust te maken van de verantwoordelijkheden en kosten die het
houden van een huisdier met zich meebrengt.

