SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 45
van SOFIE JOOSEN
datum: 17 oktober 2019

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Verkoop van honden en katten in winkels - Evaluatie
In de commissie Dierenwelzijn van 15 februari 2017 werd de toepassing besproken van
het sinds 2009 in België geldende verbod om honden en katten te verkopen in
dierenwinkels. De Dierenwelzijnswet licht in artikel 12 de ratio legis ervan toe: “Om
impulsaankopen tegen te gaan en de socialisatie van honden en katten te bevorderen,
mogen in de winkelruimte of hun aanhorigheden van de handelszaken voor de
verhandeling van dieren geen katten of honden gehouden of tentoongesteld worden.”
Voormalige collega’s Vermeulen en Sanctorum wezen daarbij op het fenomeen van de
zogenaamde ‘honden- en kattenwinkels’, waarbij kwekerijen een volwaardige
‘winkelfaciliteit’ uitbouwen aanpalend aan hun kwekerij. Naast de gebruikelijke
accessoires voor verzorging worden daar ook pups en kittens getoond. Zo worden deze
toch in een commerciële ruimte geplaatst die alle elementen van een winkelruimte
vertoont.
In zijn antwoord toen stelde de minister de zaak te onderzoeken.
Op welke manier werd deze problematiek eventueel nog onderzocht of geëvalueerd? Is
de minister van mening dat de huidige regelgeving voldoende duidelijk is, dan wel of er
nog verbetermogelijkheden zijn?
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ANTWOORD

op vraag nr. 45 van 17 oktober 2019
van SOFIE JOOSEN

De verkoop van honden/katten in handelszaken voor dieren is verboden, enkel kwekers
van honden en/of katten mogen deze dieren verkopen. Deze maatregel is er gekomen
om impulsaankopen tegen te gaan. Volgens de Dierenwelzijnswet is een handelszaak
voor dieren een instelling, al dan niet toegankelijk voor het publiek, waar dieren gehouden
worden met het doel ze te verhandelen. Bijgevolg is het verboden om op hetzelfde adres
honden/katten én andere diersoorten zoals konijnen, knaagdieren of vogels te verkopen.
De regelgeving is duidelijk. Mijn inspectiedienst ziet er op toe dat deze maatregel wordt
nageleefd.
Dat sommige kwekerijen naast honden of katten ook relevante dierbenodigdheden
aanbieden, is m.i. niet negatief. Op die manier kan de nieuwe eigenaar goed voorbereid
de nieuwe hond/kat mee naar huis nemen. Ik zie geen objectieve redenen om hierin nog
verder regulerend tussen te komen.

