12 Samengevoegde vragen van
- de heer Willem-Frederik Schiltz aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de reportage in
Reyers Laat met betrekking tot broodfokkerijen" (nr. 20972)
- mevrouw Rita De Bont aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de blijkbaar door
de inspecteurs niet waargenomen schrijnende wantoestanden bij professionele kwekers"
(nr. 21098)
12.01 Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mevrouw de minister, op 16 november jongstleden
hebben in Gent meer dan duizend mensen geprotesteerd tegen ernstige problemen in de sector van
de hondenfokkerij en aanverwante sectoren, meer specifiek met betrekking tot de zogenaamde
broodfok. Onder hen waren heel wat bekende Vlamingen. Het was dus een actie met enige allure.
Tijdens een reportage werd een aangrijpend fragment uit de documentaire Hond in een zak getoond.
De beelden waren afkomstig van een voormalige broodfokkerij uit Oostkamp. Ook de medewerkers
van die fokkerij werden – uiteraard anoniem, uit schrik voor represailles – aan het woord gelaten. Zij
getuigden, samengevat, over mensonwaardige situaties waarin de dieren werden aangetroffen.
Pol Goossen verklaarde tijdens een uitzending van Reyers Laat dat er ernstige vragen kunnen worden
gesteld bij de integriteit van bepaalde ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn,
alsook bij de inspectiediensten van Dierenwelzijn. Andere allegaties, in dezelfde richting, nopen mij tot
enkele vragen.
Klopt het dat Belgische fokkerijen, zoals die uit de documentaire waarnaar ik verwees, een vergunning
hebben en voldoen aan de huidige Belgische wetgeving, hoewel zij het dierenwelzijn manifest niet
respecteren? Bent u er zich van bewust dat in vele gevallen hondenfokkerijen door de uitbaters
hermetisch worden afgeschermd voor het grote publiek, zodat nauwelijks geweten is welke taferelen
zich binnen de muren van die hondenfokkerijen afspelen?
Kloppen de vermoedens dat de integriteit van bepaalde ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst
Dierenwelzijn alsook bij de inspectiediensten van Dierenwelzijn – ik druk mij voorzichtig uit – mogelijk
te wensen overlaat?
Met betrekking tot de problematiek van het commercialiseren van honden heeft begin 2012 binnen de
Raad voor Dierenwelzijn een werkgroep het licht gezien. Wij zijn nu meer dan anderhalf jaar later. Op
10 december 2013 zou de werkgroep opnieuw samenkomen. Diverse bronnen hebben mij echter
gemeld dat de werkzaamheden binnen dat overlegorgaan muurvast zitten. Zij luiden dan ook de
alarmbel.
Bent u daarvan op de hoogte? Waarom laten de resultaten of een advies van deze werkgroep zolang
op zich wachten? Bent u, wegens de ernst van de situatie, als bevoegd minister bereid om de
gangbare paden van het overlegmodel via een werkgroep binnen de Raad voor Dierenwelzijn te
verlaten, de patstelling binnen de werkgroep te doorbreken en, liefst nog vóór het einde van deze
legislatuur, de nodige beleidsmaatregelen te nemen?
12.02 Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, dit is een opvolgvraag over deze problematiek. Op
mijn vorige vraag over inbreuken tegen het dierenwelzijn bij broodfokkers hebt u geantwoord dat er
door de inspecteurs maar weinig wantoestanden werden waargenomen bij de professionele kwekers.
Daarop heb ik gerepliceerd dat ik weet had van verschillende klachten die bij de FOD Dierenwelzijn
maar ook voor de rechtbank werden betwist aangaande bepaalde fokkers. Ik heb het meer bepaald
over een fokker uit Rijkevorsel. Ik heb daarover een schriftelijke vraag ingediend, dus ik zal hier geen
namen noemen. Ook mijn schriftelijke vraag werd niet beantwoord. Er is blijkbaar weinig gehoor of
toch geen definitieve oplossing voor deze dossiers.
Er is onder andere sprake van een uit de kennel bevrijde fel verwaarloosde fokteef met een open
beenbreuk en nagels die veel te lang zijn, die nog op 13 jarige leeftijd puppies had geworpen terwijl ze
niet meer op haar poten kon staan. Hoe is het mogelijk dat inspecteurs nooit hebben opgemerkt dat
fokteven in dergelijke omstandigheden worden gehouden, daar zij dit bedrijf waar regelmatig klachten
over zijn geregeld bezoeken?

Er zijn ook regelmatig klachten over de gezondheidstoestand van de in hetzelfde bedrijf gekochte
pups. In een controleverslag, waarvan ik u het dossiernummer en de gegevens heb doorgegeven,
staat bij het besluit van de inspectiedienst zelf te lezen: “Een hond met parvovirus werd teruggebracht
en omgeruild.” Volgens het bedrijf in kwestie was de hond gezond en is hij na 10 dagen opnieuw
verkocht, zonder behandeld te zijn geweest. Ik heb het chipnummer van die hond doorgegeven, en ik
veronderstel dat dit getraceerd kan worden.
In het verslag wordt echter geen enkele melding gemaakt van een opvolgactie. Het is nochtans
geweten dat de onderneming een afnemer is van Slowaakse puppy’s, afkomstig van het Slowaakse
Puppy Export, waar ook al meermaals onregelmatigheden werden vastgesteld, en waarvan puppy’s
kort na de aankoop dood werden gemeld.
Slowakije zou niet meer rabiësvrij zijn. De erkenning van Puppy Export zou bovendien, zoals af te
leiden valt uit de bijgevoegde informatie, niet volgens de boekjes verlopen zijn. Toch staat Puppy
Export nog altijd op de lijst van de erkende kwekers die voldoen aan de voorwaarden van bijlage 2
van het koninklijk besluit van 27 april 2007.
Mevrouw de minister, ik heb dan ook de volgende vragen.
Kunt u mij een overzicht bezorgen van de ingediende klachten in verband met die onderneming en het
gevolg dat aan die klachten werd gegeven? Aanvankelijk had ik daarover een schriftelijke vraag
ingediend, dus dat deel van het antwoord kunt u mij eventueel ook schriftelijk bezorgen.
Waar bevindt zich momenteel de bewuste hond met het parvovirus die werd teruggebracht en
opnieuw werd verkocht? Heeft men zich vergewist van zijn gezondheidstoestand en wat was het
resultaat daarvan?
Hoe kan men verantwoorden dat Puppy Export nog altijd over een onbeperkt uitvoercertificaat
beschikt?
Ten slotte, hebt u de intentie om de Slowaakse onderneming Puppy Export te schrappen van de lijst
bedoeld in artikel 19/5 van het koninklijk besluit van 27 april, wat volgens minister Laruelle onder uw
bevoegdheid valt.
12.03 Minister Laurette Onkelinx: Mevrouw de voorzitter, mevrouw De Bont, er bestaat geen
mogelijkheid om Puppy Export te schrappen van de lijst van erkende kwekers die honden mogen
verhandelen via Belgische kwekers-handelaars aangezien zij beschikken over een attest van de
bevoegde autoriteiten van het land van herkomst waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden
uit bijlage 3 van het koninklijk besluit van 27 april 2007. Deze bijlage 3 bepaalt de voorwaarden voor
de verhandeling van honden en katten uit andere landen.
De onbeperkte termijn is vastgelegd door de bevoegde Slovaakse autoriteiten op basis van hun
wetgeving en hun controleplanning. Zolang de Slovaakse autoriteiten van oordeel zijn dat deze
kwekerij aan de voorwaarden voldoet, zal ze in de lijst van erkende kwekers zijn opgenomen.
In dat opzicht wens ik u eraan te herinneren dat België hierin pionier is en het enige Europese land is
dat aan kwekerijen welzijnsvoorwaarden oplegt die ook in andere landen van toepassing zijn. Ik blijf
trouwens pleiten voor een Europese harmonisering van die regels.
Verder moet voldaan zijn aan de geldende gezondheidsvoorwaarden. Dit heeft echter betrekking op
de wetgeving inzake dierengezondheid, waarvoor mijn collega Laruelle bevoegd is. De geldende
gezondheidsvoorschriften hebben geen invloed op bijlage 3 van het koninklijk besluit van april 2007.
Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van de dierenartsen-inspecteurs van de
inspectiedienst Dierenwelzijn. Zij worden elk jaar geëvalueerd en er is geen sprake van
deontologische problemen.
U mag ook niet vergeten dat alle ambtenaren een eed van trouw hebben afgelegd. Het hoofd van de
inspectiedienst heeft mevrouw Lemmens en de heer Goossens, die te gast waren in de uitzending van

Reyers Laat over broodfok, onlangs uitgenodigd om deze aantijgingen te bespreken.
Hoewel mevrouw Lemmens op deze uitnodiging is ingegaan, heeft ze geweigerd om eventuele
bewijzen op tafel te leggen, zodat de beschuldigingen niet kunnen worden geverifieerd.
Het klopt niet dat de inspectiedienst Dierenwelzijn onvoldoende of niet grondig genoeg controleert.
De klachten over dierenverwaarlozing in ons land zijn zeer talrijk en nemen nog elk jaar toe. In 2012
kreeg de inspectiedienst Dierenwelzijn maar liefst 1 750 klachten binnen. In het totaal heeft zij 1 900
dossiers, met een of meerdere controles, behandeld en ook 750 administratieve controles verricht,
bijvoorbeeld in het raam van politiedossiers. De meeste inspecteurs werken veel meer uren per week
dan van hen wordt verwacht, maar zelfs dat volstaat niet om alle klachten te behandelen.
De documentaire “Hond in een zak” toont beelden van een hondenkwekerij in verval met honden in
schrijnende omstandigheden. Deze kwekerij was inderdaad destijds erkend omdat zij voldeed aan de
daarvoor voorgeschreven normen. Op het ogenblik van het maken van de beelden voor de
documentaire was de kwekerij failliet verklaard en daardoor al enkele maanden verwaarloosd. De
lokale dierenbeschermingsvereniging was dit ter ore gekomen en heeft toegang gekregen tot het
bedrijf in die toestand. De inspectiedienst Dierenwelzijn is pas in een later stadium ingelicht.
Het houden van honden in dergelijke situaties is niet aanvaardbaar en indien de inspectiedienst weet
heeft van zo’n kwekerij wordt er onmiddellijk tegen opgetreden. Dierenverwaarlozing is spijtig genoeg
niet te vermijden, noch bij particulieren, noch bij professionelen. Het bewijs hiervoor is dat de
inspectiedienst Dierenwelzijn in hoofdzaak klachten voor verwaarlozing behandelt, waarvan een
minderheid in erkende inrichtingen.
Wat ik gedaan heb, is de inspectiedienst te versterken door de aanwerving van 12 bijkomende
inspecteurs en controleurs voor het hele land om op die manier de slagkracht te verhogen. Voor
mogelijke verbeteringen op wetgevend vlak heb ik het advies van de Raad voor Dierenwelzijn
ingewonnen.
Een werkgroep van de raad is ter zake actief en dat sinds 2012.
De doelstelling van die werkgroep is de koper een zo groot mogelijke garantie te bieden over de
gezondheidstoestand en het gedrag van de pup die hij koopt en aldus het aantal honden dat in asielen
wordt achtergelaten significant terug te dringen.
Die werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de dierenbescherming, de asielen en de
handelaars, maar ook uit vertegenwoordigers van de Orde der dierenartsen, hondenkwekers en
gedragsdierenartsen. Zij bekijkt op een objectieve manier alle verschillende aspecten van de
wetgeving inzake de commercialisering van honden in ons land.
Het verbaast mij trouwens dat er gewag werd gemaakt van een blokkering, terwijl de werkzaamheden
normaal verlopen en vertrouwelijk zijn.
De resultaten van deze werkgroep worden verwacht tegen begin 2014 en zullen waarschijnlijk een
consensus opleveren.
Die termijn is niet uitzonderlijk voor een werkgroep van de Raad voor Dierenwelzijn. Het spreekt voor
zich dat ik diepgaand overleg over dit thema heb opgezet omdat ik mij daarvoor wil inzetten. Zodra ik
dat advies ontvang, zal ik het minutieus onderzoeken om het welzijn van de honden te kunnen
verbeteren.
Ik heb inderdaad het voornemen om, indien er voorstellen zijn, deze nog voor de verkiezingen in
wetgeving om te zetten.
Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om te zeggen dat ons land op het vlak van de wetgeving
inzake het welzijn van gezelschapsdieren geldt als een van de voorbeelden in de Europese Unie. Dat
bleek nog maar eens op de conferentie die de Europese Commissie ter zake heeft georganiseerd en
waar de Belgische aanpak werd geloofd.

12.04 Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mevrouw de minister, het siert u dat u begaan bent met
de problematiek. Voor alle duidelijkheid, ik wil zeker geen heksenjacht op de controleurs organiseren.
Ik ben ervan overtuigd dat het gros, zo niet iedereen van de controleurs, het hart op de juiste plaats
heeft, anders zouden ze niet werkzaam worden bij de dienst. Het is echter een problematiek die om
de zoveel tijd terugkeert. Het feit dat u extra inspecteurs hebt aangenomen, zal er hopelijk toe
bijdragen dat de inspecteurs hun werk grondiger kunnen doen en een aantal meer diepgaande
controles kunnen uitvoeren.
In een aantal gevallen heb ik voor en na controles gemerkt dat die vaak heel administratief en
oppervlakkig gebeuren. De hokken worden opgemeten en wanneer ze aan de wettelijke criteria
voldoen, is het in orde. Er wordt niet altijd kwalitatief of subjectief geëvalueerd, maar dat kan ik
begrijpen als ze overwerkt zijn. Het is dus een belangrijke verbetering dat meer medewerkers werden
aangenomen. Het is jammer dat de heer Goossens en mevrouw Lemmens niet hebben willen ingaan
op het uitspitten van dit dossier. Het is natuurlijk altijd gemakkelijk om een dossier in de pers aan te
kaarten, terecht, maar daar verder geen gevolg aan te willen geven. Ik betreur dat. Alleszins zullen wij
in het Parlement dat werk trachten voort te zetten.
Voorts hebt u zeer uitvoerig geantwoord op mijn vragen. De werkzaamheden van de werkgroep bij de
Raad voor Dierenwelzijn zijn uiteraard vertrouwelijk. Ik weet ook niet wat daar gebeurt, maar houd de
timing zeer sterk in de gaten. Ik hoop dat u ons op tijd en stond, wanneer het rapport komt, uw
evaluaties zult meedelen. Desnoods stel ik daar opnieuw een vraag over. Het verheugt mij evenzeer
dat er hierin nog nieuwe wetgeving zal zijn voor de verkiezingen.
Het is goed dat België hier koploper is. Ik vind dat belangrijk. Dat er malafide praktijken in andere
landen plaatsvinden, mag ons niet tegenhouden. Het kan zeker als klein land geen kwaad om te
trachten af en toe een moreel baken uit te zetten. Dat is hopelijk iets wat wij de komende jaren zullen
blijven doen.
12.05 Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, ik onderschat u niet, want anders zou ik denken dat u
te goedgelovig bent.
Ik kan nog aannemen dat u vertrouwen in uw inspecteurs hebt. Ik weet dat zij ook overbelast zijn. Ik
ben ook gelukkig dat u extra controleurs-inspecteurs zult aanstellen, maar misschien moet u toch een
beetje minder vertrouwen hebben in de uitbaters van zulke zaken.
Ik heb ook weet van een ander dossier. Een kennel moest sluiten. Er werden zelfs puppies in beslag
genomen. Na enkele maanden kon men de zaak toch opnieuw openen onder de naam van de
vriendin van de eigenaar. Ik denk dat u dan toch een beetje wantrouwiger zou kunnen zijn.
U verwijst ook regelmatig naar de veeartsen, die toch een zekere verantwoordelijkheid daarin hebben.
Veel van die veeartsen zijn voor een groot deel van hun inkomen soms afhankelijk van die grote
kwekers. Dat kan misschien ook wel leiden tot een oogje dichtknijpen voor inbreuken tegen het
dierenwelzijn. Daarvoor moet u toch ook wat meer aandacht hebben.
Ik vind het ook jammer dat u uw vertrouwen moet hechten aan buitenlandse attesten van landen waar
vaak corruptie aan de orde is. Ik vind het jammer dat wij zelf niet meer kunnen besluiten welke dieren
wij al dan niet invoeren. Dat is natuurlijk een van de nadelen van de Europese Unie. Ik dring erop aan
om op Europees vlak voorloper te blijven en te trachten tot strengere maatregelen en een strengere
controle over te gaan.
De voorzitter: De honden kunnen er maar wel bij varen.
Het incident is gesloten.

