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Denktank diervriendelijke kweek van honden
Ontmoedigen broodfok
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1. (Her)definiëring dierenhandelaar / fokker
•

Occasionele fokker / particulier ( niveau 1 )
o
o
o

•

•

•

Hobbykweker ( niveau 2 )
o
o

Vanaf 2 nesten per teef ( op volledige levensloop ) en met een maximum van 3 fok-rassen
Eigen kweek

o
o
o
o

BTW-nummer verplicht
HK-nummer verreist
Winsten toegestaan
Er dient een factuur meegegeven te worden met de vermeldingen verplicht door de wetgever

Beroepskweker ( niveau 3 )
o
o

Vanaf 5 nesten per teef ( op volledige levensloop ) en met een maximum van 4 fok-rassen
Eigen kweek

o
o
o
o
o

BTW-nummer verplicht
HK-nummer verreist
Winsten toegestaan
Aansluiten bij beroepsvereniging aan te raden
Er dient een factuur meegegeven te worden met de vermeldingen verplicht door de wetgever

Kweker / handelaar ( niveau 4 )
o
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1 nest per ras en per teef ( op volledige levensloop ) en met een maximum van 2 fok-rassen
Geen HK-nummer verreist
Geen winsten op verkoop van puppy’s ( uitsluitend dierenartskosten )

o

Vanaf 7 nesten per teef ( op volledige levensloop ) en met een maximum van 5 fok-rassen,
eigen kweek
en/of
Actieve import van dieren met het oog op doorverkoop ( handelen )

o
o
o
o
o

BTW-nummer verplicht
HK-nummer verreist
Winsten toegestaan
Aansluiten bij beroepsvereniging verplicht
Er dient een factuur meegegeven te worden met de vermeldingen verplicht door de wetgever
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2. Uitbating / registratie

•

Er mag niet meer dan 1 entiteit per adres en per natuurlijke persoon worden geregistreerd.

•

De fokker dient officieel geregistreerd te staan vanaf de entiteit hobbykweker en hiervan een erkenning te
bezitten.

•

Indien de erkenning van een fokker ( beheerder ) of zijn bedrijf wordt ingetrokken, mag hij noch een
familielid tot in de 2de graad, incluis alle bewoners geregistreerd op zijn verblijfsadres op het moment van
intrekking, een nieuwe activiteit opstarten op dezelfde maatschappelijke zetel of uitbaat-adres, dat gelinkt
wordt aan het houden en verhandelen van dieren.

•

Elke worp van een teef in eigen kweek, ongeacht de entiteit van de kweker, dient geregistreerd te worden
in een centrale databank, en dit binnen een periode van 6 weken en met vermelding van:
- Persoonlijke gegevens eigenaar
- Adres waar de worp heeft plaatsgevonden
- Ras en chipnummer van de teef
- Chipnummers en geslacht puppy’s

3. Tracen van geïmporteerde / geëxporteerde honden

•

( handelaars niveau 4 ) Elke import van honden, onafhankelijk van het aantal, dient 24 uur voor aankomst
doorgegeven te worden aan de Belgische douane.
De info verplicht door te geven aan douane:
- Aantal honden
- Chipnummers van de honden op transport
- Afzender
- Bestemmeling
- Nummerplaat wagen transport
- Uur aankomst [ venster + 1 uur – 1 uur ].
Eveneens dient elke import ingegeven te worden in TRACES

•
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Bij verkoop van een gezelschapsdier aan een persoon geregistreerd in het buitenland, dienen de gegevens
van deze persoon vermeld te worden in de Belgische databank als nieuwe eigenaar van het dier.
Het dier dat het grondgebied België definitief verlaat, dient ten alle tijden traceerbaar te blijven.
( kwekers of handelaars niveau 2, 3 en 4 )
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4. Welzijn van het dier voor, tijdens en na / waarborgen gezondheidsstatus

a. Ten laste van de kweker / handelaar ( niveau 4 )
** specifieke maatregelen bij import honden met als doel doorverkoop / handelen **
•

Elk geïmporteerd dier dient 10 dagen in quarantaine genomen te worden, zonder enige
verkortingsmogelijkheid.

•

Elk lot van ingevoerde honden ( lees: elke afzonderlijk transport ) dient eveneens in isolatie gezet te
worden tijdens deze quarantaine- periode, dit om kruisbesmetting te voorkomen ( Parvo, rabiës, … ).

•

Een bloedcontrole door een onafhankelijke dierenarts dient te gebeuren bij minstens 10% van de
geïmporteerde honden.
Deze bloedstalen dienen, vergezeld van alle gegevens betreft de puppy, verzonden te worden naar een
erkend laboratorium ter controle op inentingen en leeftijd.
Elke besmetting of afwijking, zonder definiëring, dient verplicht doorgegeven te worden aan de bevoegde
overheidsinstanties.

•

Bij het transport van geïmporteerde dieren dient, een nog te definiëren, grondoppervlak gewaarborgd te
worden per dier. Eveneens moet elk dier beschikken over een “gesloten” grond, dus geen tralies.

•

De handelaar van geïmporteerde honden, dient voor elk verkocht dier dat voortvloeit uit import
( handelen ), een hondenverzekering af te sluiten, geldig voor het eerste levensjaar en met ingang van de
verkoopdatum.
Als verkoopdatum wordt de datum gehanteerd “creatie factuur”. De kosten van deze verzekering is ten
laste van de kweker / handelaar.
De hondenverzekering dient afgesloten te worden op naam en adres van de “koper”, dit om te voorkomen
dat de “kweker / handelaar” hiervan een commercieel product maakt en winsten uit put.
Deze verzekering dient onmiddellijk voor een volledig jaar afgesloten te worden, zonder verkorte
termijnen.
Indien de kweker / handelaar niet meer in staat zou zijn een hondenverzekering af te sluiten, dient een
tariferingsbureau gecontacteerd worden.
Een puppy kan nooit verkocht of overgedragen worden, zonder vergezeld te zijn van een dergelijke
verzekering.
Ze zijn als het ware met elkaar verbonden.

b. Ten laste van elke kweker ( niveau 1, 2, 3 en 4 )
•
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Elke kweker dient bij élke verkoop van een hond, een copy of uittreksel mee te geven met de koper waar
duidelijk op vermeld staat onder welke entiteit zijn bedrijf is ingeschreven. Dit dient vergezeld te zijn met
het aankoopfactuur.
Zowel het uittreksel als factuur, dient samen met de overdracht van de hond, overhandigd te worden.
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c. Ten laste van de koper
•

Indien een koper zijn hond aanschaft bij een handelaar niveau 4, dient de koper, binnen een termijn van 12
kalenderdagen na de overdracht van het dier, een bloedafname te laten doen bij zijn persoonlijke
dierenarts naar keuze.
Eveneens een verplichting tot titeren ( bepaling antistoffen, correcte vaccinaties ).
Het titeren mag niet plaats vinden aan de hand van een sneltest, maar dient plaats te vinden in een erkend
laboratorium.
In geen enkel geval mag de handelaar een korting aanbieden of actief doorverwijzen naar een bepaalde DA.

•

Bij de aanschaf van een dier, dient men als koper, een minimum leeftijd te bezitten van 18 jaar.
Elke natuurlijke persoon, heeft een ”positief / blanco” getuigschrift, geregistreerd in de gemeente van
woonplaats.
Bij verwaarlozing, mishandeling van een dier, wordt dit geregistreerd door de gemeente, en beschikt men
niet meer over een dergelijk blanco getuigschrift.
Dit heeft als gevolg, dat de potentiële koper niet meer de mogelijkheid heeft een dier aan te schaffen.
In eerste fase, gebeurd de intrekking voor een periode van een maand tot 3 jaar.
Bij een tweede negatieve registratie, definitieve schrapping.
Dit getuigschrift is tevens adres-gebonden.
Een verkoper / kweker van élk niveau ( 1, 2 3 en 4 ) mag in geen enkel geval een hond verkopen aan een
persoon zonder blanco getuigschrift.

5. Meldpunt betreft klachten / onregelmatigheden / gezondheid dier
•

Een koper dient de mogelijkheid te krijgen een klacht te formuleren naar de bevoegde overheidsinstanties.
De klacht dient ook on-line mogelijk te zijn, onafhankelijk of de hond is aangekocht bij een kweker niveau 2,
3 of 4.
De klacht mag niet anoniem plaats vinden, doch dienen de overheidsinstanties de klacht te behandelen
onder waarborg van anonimiteit van deze koper.

•
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De koper dient een eerste stand van zaken te ontvangen binnen 30 kalenderdagen na het indienen van
deze klacht.
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6. Externe politie-controles
•

Elke politiezone dient een afdeling “dierenpolitie” op te richten.
Ze moeten in staat zijn, op eigen initiatief en onafhankelijk, spontane controles uit te voeren, en een DA
aan te stellen ter ondersteuning indien nodig.
Deze controles kunnen plaats vinden bij een kweker van elk niveau, maar tevens bij elke particuliere
hondenbezitter.
Ze moeten beschikken over volledige autonomie.

7. Ontrading / heroriëntering potentiële kopers
•

Een sensibiliseringscampagne dient opgezet te worden door de overheid, via alle kanalen ter beschikking.
De overheid moet een duidelijk beeld geven over de problematiek rond broodfok en impulsaankoop.
Deze campagne dient jaarlijks herhaald te worden.

•
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Bij een aankoop van een hond of enig ander dier, dienen asielen gepromoot te worden
De aankoop van een dier bij een dierenasiel, dient gesubsidieerd te worden.
Wij pleiten voor een tussenkomst van 25% op de aankoop van een dier bij een erkend dierenasieL
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8. Voldoen aan vraag nieuwe puppy’s
Om aan de vraag van nieuwe puppy’s te voldoen ( +/- 150 000 / jaar ), moeten inspanningen gedaan
worden om grootschalige kweek om te vormen naar kleinschalige en huiselijke kweek.
Nieuwe hondeneigenaars kunnen in samenspraak met de verkoper, één of twee extra worpen voorzien na
verkoop ( op voorwaarde dat oudere dieren worden getest op erfelijke ziekten )
In andere Europese landen is er een overaanbod van pups in asielen. Deze dieren zouden een aanvulling
kunnen zijn voor onze stapel, zodoende ook de diversiteit van de stapel te waarborgen.

Op initiatief van

Wilfried Mathys 0473/38.20.85 voor dierenverdriet STOP!

In samenwerking en met de steun van

Kristien Ghys 0484/14.88.61. voor BSPCA

Ellie de Grauwe 0475/96.17.99 voor IOFPA
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