SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 755
van LUDWIG VANDENHOVE
datum: 10 augustus 2020

aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE,

Niet-conforme dierenoppasinitiatieven - Controles
Naast de door de dienst Dierenwelzijn erkende ondernemingen voor honden- en
kattenopvang zijn er blijkbaar heel wat niet-erkende actief. Ook zijn er voorbeelden van
dierenoppas aan huis tegen betaling. Dat blijkt nu tijdens deze vakantieperiode eens te
meer.
Daaronder zelfs een aantal die geen ondernemingsnummer hebben. Het gaat dus over
personen die niet conform de bestaande economische reglementeringen dierenoppas
organiseren. Deze personen of organisaties zijn niet terug te vinden op de officiële lijst van
erkende honden- en kattenpensions.
Het gaat hierbij dus over een vorm van oneerlijke concurrentie.
1.

Is de minister van deze situatie op de hoogte?

2.

Zijn er al controles gebeurd door de inspectiediensten van de minister op deze illegale
activiteiten in deze specifieke branche? Is het mogelijk hiervan een overzicht te
krijgen?

3.

Sommige van deze organisaties hebben geen ondernemingsnummer, maar wel een
btw-nummer.
Kan de minister een overzicht bezorgen van welke betrokken personen en/of
organisaties die in de huidige situatie gebruikgemaakt hebben van specifieke
steunmaatregelen in het kader van COVID-19? Indien die steun onterecht blijkt, wordt
die dan teruggevorderd?

Ik diende hierover op 6 augustus 2020 ook schriftelijke vraag nr. 741 in, gericht aan
minister Weyts.

HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE,
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 755 van 10 augustus 2020
van LUDWIG VANDENHOVE

1-2.Voor de handhaving van de erkenning inzake dierenwelzijn moet ik verwijzen naar
mijn terzake bevoegde collega.
3.

Om steun te kunnen aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen moet
men beschikken over een ondernemingsnummer. Organisaties die geen
ondernemingsnummer hebben, kunnen geen steun aanvragen – ook niet in de context
van maatregelen in het kader van COVID-19 – en zullen bijgevolg ook geen steun
gekregen hebben.
Het al dan niet erkend zijn bij de dienst dierenwelzijn was geen voorwaarde om een
premie te kunnen bekomen.
Voor een overzicht van de organisaties die premies hebben ontvangen, verwijs ik naar
de lijsten op de website van VLAIO https://www.vlaio.be/nl/over-ons/jaarverslagen

