
Beste Allen,

We hopen dat u allen in een goede gezondheid verkeren. De huidige situatie is erg aan 

het veranderen. Dit is het geval ivm de richtlijnen voor het plannen van een nestje en de 

reeds geboren pups. We hebben dus proberen duidelijkheid te scheppen om u zo goed 

mogelijk verder te helpen en we blijven in contact met de desbetreffende autoriteiten.

Gelieve allereerst te noteren (en dit is net nieuw nieuws) dat, in tegenstelling tot wat

u op het web of facebook kunt lezen, en dit na interventies waaronder die van de 

KMSH: de bevoegde regionale Brusselse, Waalse en Vlaamse ministers op het gebied 

van dierenwelzijn hebben aan de federale regering gevraagd om gemeenschappelijke 

regels vast te stellen voor het adopteren van een pup, die al geboren is, op afspraak 

en met inachtneming van de hygiënevoorschriften.

Dit geldt al voor de adopties in asielen in het Brussels gewest. De reactie van de federale 

regering verwachten we snel en is in urgentie gevraagd. We brengen u op de hoogte zodra

de beslissing is genomen.

In afwachting van deze informatie, is hier de voorzichtige positie die we in de tussentijd 

aanbevelen.

We zijn allemaal bezorgd over de toekomst van onze kwaliteitsvolle fok en we hebben er 

alles aan gedaan om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. In een kader die elke 

dag evolueert. De eerste stap is om voor uzelf te zorgen en te weten dat er geen risico is 



op besmetting tussen mens en hond.

De KMSH heeft de Premier en de federale regering opnieuw gecontacteerd en heeft 

regionale informatie kunnen bekomen.

Hier wat belangrijke informatie. 

 voor alle evolutie bestaat er uiteraard het Corona-urgentie nummer dat u kan 

helpen: 0800 14 689.

 In ieder geval mag u zich NIET verplaatsen voor een dekking. Enkel nationale en 

internationale kunstmatige inseminaties blijven mogelijk. In dit stadium is het 

ongetwijfeld verstandig om geen nieuwe nesten te plannen zonder zekerheid te 

hebben van de duur van de pandemie.

Houd er bovendien rekening mee dat AL deze antwoorden ALLEEN geldig zijn voor 

Belgische fokkers en kopers.

De toekomstige eigenaren die in het buitenland wonen, KUNNEN IN GEEN ENKEL 

GEVAL onze grenzen oversteken.

Op de vraag: kunnen we een pup bezorgen die gereserveerd is voor de koper? De 

Corona-infolijn specificeert dat, ALS en alleen ALS de pup in gevaar is of in een zeer 

moeilijke situatie is bij de fokker (vooral geconfronteerd zijn met een risico tot van 

afwijzing van volwassenen honden in de fok), kan de koper de pup gaan ophalen.

MAAR DIT ZAL SNEL EVOLUEREN.

MAAR daarvoor moet hij over een document beschikken waarin het risico wordt uitgelegd 

en waaronder ook de naam en contactgegevens van de fokker en de dierenarts (met 

telefoonnummer) moeten bevatten, zodat de wetshandhavers de feiten indien nodig kan 

verifiëren.

In geval van misbruik en als het bewezen is dat de pup niet in een risico situatie 

verkeerde, boetes kunnen worden opgelegd. De wetshandhavers kunnen controles 

uitvoeren bij de fokker. Neem uw verantwoordelijkheid!

Kunt u als fokker de pup naar de nieuwe eigenaar vervoeren?

NEEN. Het wordt niet beschouwd als een urgente en noodzakelijke verplaatsing.



Noteer ook dat de koper de pup NIET kan komen ophalen met het openbaar vervoer of

taxi, Uber (die momenteel nog mogen blijven rijden) aangezien dit niet beschouwd wordt

als NIET urgente en essentiële verplaatsing.

Indien nodig kan u een beroep doen op de geautoriseerde transportdiensten van 

dieren die nog steeds op het BELGISCH GRONDGEBIED mag circuleren (dus zonder 

grenzen over te steken) en zonder te vergeten het aankoopbewijs van de pup en het 

Europees passpoort van de pup mee te geven.

Wij onderhouden al onze contacten en houden u op de hoogte van eventuele 

ontwikkelingen.

We blijven natuurlijk zoals aangegeven in onze vorige nieuwsbrief bereikbaar via email.

Wees voorzichtig.

Thierry Vercauter

Secretaris generaal 




