ROL VAN DE OVERHEID
Wat is er aan de hond?
Studiedag over fokproblemen bij honden
4 oktober 2013
Ir. Leen Versmissen

Euh ???
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Wie is waarvoor bevoegd

Federale overheid

•

Gewestelijke overheid

•

Dierengezondheid

Voorkomen van ziekten en
behandelen van ziekten en
aandoeningen (operatie, medicatie,
…) bij dieren
•

Dierenwelzijn

Opleggen van normen en criteria
om het welzijn van dieren te
garanderen

Fokkerij

Methodisch verzamelen,
verwerken en certificeren van
diergegevens om op duurzame
wijze nakomelingen voort te
brengen met welbepaalde
kenmerken
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Rol van de Vlaamse overheid

Mbt de Fokkerij :
1. Capteren en omschrijven van knelpunten en

behoeften die om een beleid vragen
2. Beleid vorm geven
3. Beleidsuitvoering controleren, opvolgen en

evalueren
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Knelpunten en behoeften (1/2)
•

Medio 2010: De Vlaamse minister-president
•
•

•

Eind 2010:
•

•

ontvangt een vraag om actie te ondernemen tegen inteelt en
erfelijke aandoeningen bij honden
Raadpleegt enkele actoren betrokken bij de hondenfokkerij om
het actieterrein te verkennen
Een uitgebreidere groep actoren betrokken bij de
hondenfokkerij wordt uitgenodigd bij de minister-president.
Deze groep stelt een lijst op met knelpunten en behoeften in
verband met dit probleem

2011 - 2012 :
•

Een werkgroep inventariseert/ beschrijft de knelpunten
•

Fiches voor rassen

•

Workshop voor keurmeesters en fokkers

Meldpunt honden
Bijkomend onderzoek wordt gestart door KULeuven en UGent
•

•
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Knelpunten en behoeften (2/2)
Behoeften

Knelpunten
•
•
•

•
•

•
•

Keurmeesters : interpretatie
rasstandaarden
Fokkers beseffen het gevaar van
hyper-types niet
Er is geen systematische
verzameling/registratie informatie
over erfelijke aandoeningen voor
fokkerijdoeleinden
Voortplanting met dieren die
erfelijke aandoeningen vertonen
Geen reglementering om honden
met erfelijke aandoeningen buiten
België/ Vlaanderen te houden
Afbakening bevoegdheden
betrokken overheden
>80% herkomst/afkomst is
onbekend

•

•

•

•
•

•

6

Hoe ernstig is de situatie in ons
land ivm inteelt en erfelijke
aandoeningen
Intracommunautaire regeling voor
handel in honden met erfelijke
aandoeningen
Meldpunt Honden (informatie
melden/ontvangen,
klachtenbehandeling…)
Erkenning verenigingen die
stamboeken bijhouden
Maatregelen ivm,
ouderschapscontroles, onderzoek
naar erfelijke aandoeningen,
Lijst met erfelijke aandoeningen
waarmee niet mag worden gefokt

Beleid vorm geven (1/3 )

•

De administratie stelt de minister regelmatig op de hoogte
van de ontwikkelingen

•

De minister heeft een voorkeur voor oplossingen die
•

Tot stand komen door gezamenlijk overleg met actoren die de
sector vertegenwoordigen
=> voordeel: realistisch oplossingen, gedragen lasten

•

Gerealiseerd kunnen worden door de sector in gezamenlijk
overleg en die een onderlinge samenwerking inhouden
=> voordeel: efficiëntiewinst, verlaging van de vaste kosten,…
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Beleid vorm geven (2/3 )

•

Het Vlaamse decretale kader en het Fokkerijbesluit bieden
volgende mogelijkheden mbt het te voeren beleid
•

Organiseren van de fokkerij

•

Normeren van de fokkerijactiviteiten

•

Opvolgen van de technische werking

•

Toezicht houden op de naleving van de reglementering

•

Ondersteunen
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Beleid vorm geven (3/3)

•

Omdat de fokkerij van honden





Gerealiseerd wordt volgens dezelfde principes als gekend bij
andere gefokte diersoorten
Voor een belangrijk deel begeleid wordt door verenigingen
van fokkers waarvan sommigen een of meer rasstamboeken
bijhouden
Kan steunen op een verplichte identificatie en registratie

⇒

Fokkerijbesluit werd op 1 februari 2013 aangepast om de
hondenfokkerij te regelen

•

Ontwerp van Ministerieel besluit
•
•
•

Overlegd met sector op 19 april 2013
Wetenschappelijk technische bijwerking nodig
Brochure
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Organiseren van de fokkerij

•

Fokkerij is voor de meeste diersoorten een collectieve
activiteit
A breed is a group of domestic animals, termed such by common
consent of the breeders, ... a term which arose among breeders of
livestock, created ... one might say, for their own use, and no one
is warranted in assigning to this word a scientific definition and in
calling the breeders wrong when they deviate from the formulated
definition. It is their word and the breeders common usage is what
we must accept as the correct definition.”
Jay L. Lush (1948) in The Genetics of Populations

⇒

Een collectieve activiteit heeft baat bij organisatie/structuur
om te komen tot
•
•

⇒

Overlegde en gedragen spelregels en oplossingen
Efficiënte uitvoering ervan tegen de laagste kostprijs

Het Fokkerijbesluit voorziet erkenningsystemen en
voorwaarden voor de werking ervan
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Normeren van de fokkerij

•

Inteelt en erfelijke aandoeningen kunnen voorkomen worden
door methodisch te fokken. Know-how is beschikbaar voor
andere diersoorten

•

Fokkerijbesluit voorziet voorwaarden voor





Registratie van afstammingsgegevens, kenmerken en prestaties
Verwerking van diergegevens tot fokwaardeschattingen
Toelating van dieren tot de voortplanting
Certificatie van geregistreerde gegevens
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Ondersteuning

•

Fokkersverenigingen erkend in het kader van het
Fokkerijbesluit kunnen subsidies vragen voor het uitvoeren
van activiteiten die ressorteren onder het Fokkerijbesluit
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Beleidsuitvoering
erkennen, controleren, opvolgen, evalueren

•
•

Erkenning van fokkersverenigingen
Opvolgen van fokkersverenigingen
•
•

•

Controle van fokkersverenigingen
•
•

•

Permanente opdracht
Administratief

Besluitvorming

Communicatie van en naar fokkers

Ontwikkeling fokkerijmethoden
Behoud van erkenning
Klachten

Evaluatie
•
•
•

Oppikken van knelpunten en behoeften
Bekijken of ze binnen het afgesproken beleid kunnen worden
aangepakt
Rapportering aan de minister
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Vragen ?

•

Met vragen kan u terecht bij
Leen Versmissen
Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Team Kwaliteit en Innovatie
Koning Albert II-laan 35 bus 40 | 1030 Brussel
Tel. 02 552 78 85
GSM 0496 596 327
Fax 02 552 78 71
Leen.Versmissen@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw

Bedankt!
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