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-advertentie-

Open brief aan alle volksvertegenwoordigers
Geachte volksvertegenwoordigers,
Dieren mogen niet langer het slachtoffer zijn van
wanpraktijken en mensen mogen niet langer
bedrogen worden.
Daarom vragen de 120 organisaties voor dierenbescherming en deskundigen
inzake gezelschapsdieren die onderaan deze brief vermeld staan, uw dringende steun. Wij
vragen u met aandrang om in plenaire zitting te stemmen voor het verbod op de verkoop van honden en katten in winkels, dat in de kamercommissie volksgezondheid
terecht unaniem werd aangenomen.

Ik
ben geen stuk
koopwaar. Stem a.u.b. voor
het verbod op de verkoop
van honden en katten in
winkels !

Wij vragen u het verbod op de winkelverkoop van honden en
katten goed te keuren omdat:
• wij sinds jaar en dag geconfronteerd worden met de nefaste gevolgen van dat verkoopssysteem, zowel voor dieren als mensen
• in winkels mensen, die een hond of kat in huis willen halen, een groot risico lopen
op een miskoop; wat de steeds langere waslijst klachten bewijst van
bedrogen mensen die een puppy of kitten aanschaffen die enkele dagen na aankomst
thuis ernstig ziek wordt, ondanks dubieuze attesten die ‘garanderen’ dat de verkochte dieren
kerngezond zijn
• de kwaal van de impulsieve aankopen moet gestopt worden: winkelverkoop trekt
impulsieve kopers aan, die verleid worden door de schattige aanblik van alle mogelijke
rassen pups en kittens, die ze vanuit het uitstalraam zien zitten en, steeds onvoldoende geïnformeerd, kopen in een opwelling; dit fenomeen, inherent aan de winkelverkoop, kan niet aan banden gelegd
worden door ‘betere’ controle en zal voortwoekeren zolang de winkelverkoop toegelaten is
• wat cruciaal is voor een normale ontwikkeling, nl. een goede socialisatie van de dieren, in een familiale omgeving, waarin ze voldoende genegenheid en affectie ondervinden en leren hoe zich sociaal te gedragen, onmogelijk is in glazen winkelbakken, waarin ze wekenlang gehouden worden
• wij de toestand beu zijn en het verbod op de verkoop van honden en katten in winkels een noodzakelijke eerste stap is om paal en perk te stellen aan de heersende misbruiken en voortwoekerende mistoestanden
• winkels uit het oogpunt van het welzijn en de gezondheid van de dieren geen geschikte plaatsen zijn voor het verhandelen van honden en katten
• verhandelen van honden en katten op een acceptabele en correcte manier moet gebeuren, in het belang van dier, consument én volksgezondheid; en slechts plichtsbewuste fokkers, die
zich toeleggen op 1 maximaal 2 rassen, met een beperkt aantal ouderdieren, en die strenge voorwaarden respecteren in het belang van het dierenwelzijn, in staat zijn om de nodige garanties te
bieden op het gebied van de gezondheid, socialisatie van het dier, ...

Laat u niet misleiden
• Op enkele uitzonderingen na, telt een gemiddelde handelszaak slechts één tot twee personeelsleden en dus zeker geen tien (of meer dan 3000 in 290 handelszaken) zoals de handelaars willen
doen geloven. Bovendien verkopen handelszaken niet enkel honden en katten. Men kan er ook terecht voor dierenvoeding en allerlei dierenbenodigdheden.
• Het is niet waar dat honden door een verbod op winkelverkoop onbetaalbaar zullen worden. Een plichtsbewuste kweker, die zich aan strenge condities houdt, vraagt niet noodzakelijk meer voor een hond dan in
een handelszaak waar op de aangekochte dieren een winst van 100 -150% wordt genomen; dat laatste is volgens de handelaars noodzakelijk om de verliezen te compenseren van dieren die sterven of ziek worden.

De winkelverkoop verbieden: een noodzakelijke stap in de goede richting
• Handelaars hebben de mond vol over een verschuiving naar zwarthandel, maar niets belet de wetgever om ook daar afdoende maatregelen tegen te treffen.
• De winkelverkoop van honden en katten verbieden is noodzakelijk en moet gevolgd worden door bijkomende maatregelen tegen de zogenaamde wild- of broodfokkerijen, die onzorgvuldig fokken
met verschillende rassen in omstandigheden, die een normale ontwikkeling van een hond onmogelijk maken.
Vorig jaar alleen al werden meer dan 65 000 (!) ongewenste honden en katten in de asielen gedumpt.

Stop a.u.b. de kwaal van de impulsieve aankopen van honden en katten in winkels, leg het bedrog aan banden én laat u niet misleiden.
Beslis a.u.b. in het belang van dier, consument én volksgezondheid.
Keur het verbod op de winkelverkoop van honden en katten goed.
Uit de grond van ons hart, danken wij u bij voorbaat.

DEELNEMENDE ORGANISATIES EN DESKUNDIGEN:
Amicale Canine
Animaux en Péril
Anti Broodfok Actiecomité
Antwerpse keten voor Dierenbescherming
APMA
Au chien des Prés
Belgische Beauceron Club
Berger Club Arlonais
Blauwe Kruis Brugge
Blauwe Kruis Oostende
Blauwe Wereldketen/Chaîne Bleue Mondiale
BLID
Birds Bay
Bite Back
Canina
Canis Club hondenschool
Cat Shelter
Centre d’Education Canine de Morlanwelz
Centre d’Education Canine ‘Le Yakusa’
Chiens Perdus sans Collier
Club Canin Chestrolais
Club Canin Les Leus-Smuid
Club Canin l’Espoir
Club Canin Saint-Georges
Club d’Education Canine ‘les Cawets’
Club d’Education Canine ‘Au Pont de Houlon’
Club de dressage canin ‘Le Fidèle Compagnon’
Co-apto hondengedragstherapie
Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming
Daan De Meyere, dierengedragstherapeut
De Bewaker
De Bilzerse Viervoeters
De Dappere Vriend hondenschool

De Gaverhond hondenschool
De Helpende Pootjes
De Hondenvrienden
De Jonge Gezelschapshond hondenschool
De Lachende Sam hondenschool
De Trouwe Hond Lebbeke
De Trouwe Hond Leke
De Trouwe Hond Zottegem
De Vlaamse Ardennen hondenschool
Dier en Recht
Dierenasiel De Helpende Pootjes
Dierenasiel De Leiestreek
Dierenasiel Genk
Dierenasiel Groot-Ninove
Dierenbescherming Mechelen.
Dierenbescherming SOS
Dierenbescherming Vlaamse Ardennen
Dirk & Dogs hondenschool
Dr. Magda Westhovens, dierenarts en
hondengedragsdeskundige
Dr. Myriam De Prins, dierenarts en
hondengedragsdeskundige
Dr. Rudy De Meester, dierenarts en
hondengedragsdeskundige
Ecole Technique Cynophile
Elevage du Rêve d’Icare
Entente Canine Jamioulx
Ethisch Vegetarisch Alternatief
Eurogroup for Animals
Fédération Provinciale des Clubs
Cynologiques du Hainaut
GAIA
Ganzeweide Veurne

HC ‘Tempelhof’ hondenschool
Help Animals
Het Blauwe Kruis van België/ La Croix Bleue de
Belgique
Hobby Dog Rocourt
Hondenschool ‘De Gehoorzame Hond’
KMVV Brasschaat hondenschool
Kynologische Club Sint-Jozef-Melsbroek
L’Arche de Noé
Le Chien de Défense de Robermont
Les Petits Vieux
Lobo Franky, privéschool voor honden
Het Dierenthuisje
Honden Africhting Club De Eendracht Menen
Hondenclub Raad en Daad
Hondenschool Canis
Hondenschool De Paai
Hondenschool De Rakkers
Hondenschool De Woefers
Hondenschool Filos
Hondenschool Lupus
Hondenschool Neerpelt
Hondenschool Oostende
Hondenvereniging Zuid-Limburg-Nieuwkerken
Kynologische Vereniging Aalst
Kynosklub Heule hondenschool
Le Centre Canin de Formation
Le Centre d’Education Canine des Bourquis
Les Amis des Chevaux et Bovins du Marais
Les Clébards
Les Petits Vieux
Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux
Martin Gaus Hondenschool

Nationale Raad voor Dierenbescherming/Conseil
National de la Protection Animale
Nationale Vereniging van Dierenbeschermingen/
Association Nationale des Sociétés
de Protection Animale
Natuurhulpcentrum
NHV Westerlo hondenschool
Paskin hondenschool
Planète Vie
‘t Poezennestje
Sans Collier
Sint-Truidense hondenschool ‘t Speelhof
Snuffel Hondenschool
Société Royale Canine l’Espérance
de Saint-Ghislain
Socio
Sporthonden Vereniging Hasselt
SPRA d’Arlon
SRPA de Charleroi
SRPA de Liège
SPRA de Mouscron
Steady hondenschool
Tiense Dierenbescherming
Union Canine Mouscronnoise
Veeweyde
Viviane Vandormael, hondentherapeut
Vivre avec Eux
Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming
vzw Dierenvrienden Knokke
vzw Dierenvrienden Sint-Truiden
Wase Dierenbescherming
Westvlaamse Provinciale Federatie hondenschool
Zutendaalse Vrije Honden Vereniging

