
 

 

Dierenwelzijn waarschuwt voor valse 

advertenties: oplichters verkopen zogezegd 

honden online 

Onder de valse naam Dierenwelzijn België worden in advertenties honden te koop 

aangeboden. Maar wie op het aantrekkelijke aanbod ingaat, dreigt te eindigen zonder 

hond en een portemonnee die ettelijke euro’s lichter werd. Dat meldt het Departement 

Omgeving, waar ook het wél bestaande ‘Dierenwelzijn Vlaanderen’ bij hoort. 

“Dierenwelzijn Vlaanderen, een afdeling van het Departement Omgeving, kreeg meerdere 

meldingen over de valse advertenties. Recent werden zo bijvoorbeeld Engelse bulldogs te koop 

aangeboden. Er wordt de kopers na bestelling een mail gestuurd, met als afzender het valse 

Dierenwelzijn België. Daarin wordt hen gevraagd 1.500 euro te storten om aan te tonen dat ze 

financieel in staat zijn voor de hond te zorgen. Na betaling blijkt er geen hond te zijn. De oplichter 

maakt tevens misbruik van het erkenningsnummer van een hondenkweker”, meldt het 

Departement Omgeving (Vlaamse overheid) in een persbericht. 

Dierenwelzijn Vlaanderen maakt alle klachten over aan de FOD Economie of lokale politie, maar 

vraagt aan slachtoffers om dat ook zelf te doen op het meldpunt. Het departement Omgeving 

roept meteen op nooit in te gaan op dergelijke mails en nooit een hond te kopen die je niet zelf 

hebt gezien. ‘Dierenminister’ Ben Weyts maakt van de gelegenheid gebruik om een lans te breken 

voor asieldieren. “Wie een dier in huis wil nemen, brengt het best een bezoekje aan het lokale 

dierenasiel: daar zitten heel wat prachtige dieren te wachten op een warme thuis. Wie toch een 

dier wil kopen, moet uitkijken voor dit soort oplichters, die geld willen slaan uit dierenliefde. Ik roep 

iedereen op om malafide praktijken altijd te melden, zodat er kordaat opgetreden kan worden.” 

Tips voor een veilige aankoop of adoptie vind je hier, het erkenningsnummer van een kweker kan 

je controleren via de lijst van erkende kwekers. 

 

https://meldpunt.belgie.be/
https://www.huisdierinfo.be/adopteren-en-verkopen
https://www.vlaanderen.be/natuur-milieu-en-klimaat/dieren-en-dierenwelzijn/huisdieren-en-landbouwhuisdieren/erkende-inrichtingen-dierenwelzijn

