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Agenda
• De beroepsfederatie Ani - Zoo
• Betrokkenheid van Ani-Zoo bij deze
problematiek
• Professionele kwekers - Rasverenigingen
• Het Vlaams fokkerijbesluit
• Het engagement van Ani-Zoo
• Wat ontbreekt er nog
• Verdere planning van Ani-Zoo

De beroepsfederatie Ani - Zoo
• Ani-Zoo is een erkende beroepsfederatie die
opkomt voor de belangen van ondernemers in de
huisdierensector waaronder o.a. de professionele
kwekers en kweker/handelaars van honden.
• Ani-Zoo is een beroepsfederatie onder de koepel
van Unizo
• Ani-Zoo streeft naar een evenwicht tussen
economie – ecologie –dierenwelzijn
• Situering van het probleem: de leden van Ani-Zoo
zijn verantwoordelijk voor ong. 25 % van de
jaarlijkse verkoop van honden in België

Betrokkenheid van Ani-Zoo bij deze
problematiek
• Project opgestart door de Vlaamse Overheid
• De betrokken partijen bij het overleg
– De beroepsfederatie Ani - Zoo
– Rasverenigingen
– Wetenschappers
– FOD dierenwelzijn

• Het Vlaams fokkerijbesluit

Professionele kwekers
• Professionele kwekers hebben een economische
doelstelling.
• Het ‘voorkomen’ van hun honden is belangrijk maar
geen doel op zich. Hun rashonden moeten voldoen aan
de rashonden standaarden qua voorkomen.
• Er wordt niet gezocht naar de beste combinatie van
bloedlijnen en prijzenwinnaars noch naar extreme
voorkomens of kleurencombinaties.
• Het doel van het fokken is zo dicht mogelijk de
rasstandaard van het betreffende ras te benaderen. Dit
vraagt organisatie, inzet, volharding en kennis.

Professionele kwekers
• Opbouwen van het fokbestand
– Professionele kwekers kopen dikwijls honden in
het buitenland om hun fokbestand op te bouwen.
Bv reu uit Tsjechië – teef uit ander land
• De professionele sector tracht hierdoor het risico op
inteelt te beperken.
• De professionele sector tracht hierdoor de kwaliteit op
niveau te houden,

Professionele kwekers
• Vandaag werken de professionele kwekers
reactief:
– Bij klacht van hun klant en verdere onderzoeken
– Teef of reu wordt uit het fokbestand gehaald
– Ook in de humane geneeskunde werkt men
dikwijls op een reactieve manier. Zie de huidige
discussie rond mogelijke drager van borstkanker
bij vrouwen.

Het engagement van Ani-Zoo
• Ani-Zoo engageert zich om het kweken van honden
met genetische afwijkingen te voorkomen door een
proactieve benadering
• Ani-Zoo heeft een erkenning aangevraagd als
fokkerijvereniging met vereenvoudigd beheer
• Ani-Zoo schrijft zich op die manier in in het programma
van de Vlaamse Regering om dit probleem op termijn
onder controle te krijgen
• Inteelt in het fokbestand wordt opgevolgd via de
worpfiches (worpfiche = verplicht door FOD
dierenwelzijn). Worpfiche = identificatie van ouders

Het engagement van Ani-Zoo
• Het huidige fokbestand zal de richtlijnen van de Vlaamse
Overheid volgen.
• Opname van dieren (binnenland – buitenland) in het
fokbestand zullen voorafgaandelijk de nodige onderzoeken
ondergaan (DNA – bloed enz…) in overleg met de Vlaamse
Regering.
• Honden via onze sector aangeboden dienen vooral als
gezelschapsdier.
• Wij vragen onze klanten om niet verder te kweken met de
door onze sector geleverde honden.
– Omdat vader of moeder misschien niet gekend zijn
– Omdat het moeilijk is voor een particulier om een nestje te
verkopen

Controle op de naleving
• Een aantal van deze factoren worden reeds
gecontrolleerd door de overheid
• Onze leden ondertekenen een charter en
krijgen daardoor een label van conformiteit
aan deze afspraken
• Indien nodig zullen wij controles vragen door
een externe organisatie

Verdere acties van Ani-Zoo
• Ani-Zoo blijft aandringen op een verplichte registratie
van de ouders bij de registratie van de pups.
– Is een goede basis om inteelt en genetische afwijkingen op
te sporen
– Voorkomt de welige zwartkweek van vandaag
– Is een mogelijke controle op tussennesten van andere
verenigingen
– Draagt bij tot het voorkomen van erfelijke ziekten

• Begeleiding, van dit programma, door de overheid en
de academische wereld is een noodzaak

Verdere acties van Ani-Zoo
• Begin 2013 heeft Ani-Zoo zelf stappen gezet in
verband met de socialisering van honden.
• Ondertussen heeft de overheid dit initiatief
opgepikt.
• Ani-Zoo gaat meewerken aan een programma
voor Pupwelfare.
– Wetenschappelijk onderbouwd
– Objectief
– Bewezen aanpak

Vragen

