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Onderwerp

Puppyhandel in Brabant
Datum

21 juli 2020
Ons kenmerk

Geachte heer Bankers,

C2265967/4723522
Uw kenmerk

Contactpersoon

J.F.W.M. (Anky) Dieden
Telefoon

Bij brief van 26 juni 2020, ingekomen op 26 juni 2020, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

(06) 15 82 64 62
Email

adieden@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Bent u bekend met het bericht Someren-Heide belangrijke spil in malafide
puppyhandel d.d. 25 juni 2020?
Antwoord: Ja

2. In hoeverre herkent u het beeld van Someren-Heide als ‘belangrijke spil in
de malafide puppyhandel’? Hebt u daarover eerder signalen ontvangen? Op
welk(e) moment(en)?
Antwoord: Het college verkeert niet in een positie om een ‘belangrijke spil in
de malafide puppyhandel’ in Someren-Heide of waar dan ook te herkennen.
Het college heeft namelijk geen toezichthoudende bevoegdheden op het
terrein van de hondenhandel en ontvangt om die reden dus ook geen
signalen over illegale puppyhandel. Dit gezegd hebbende onderkent het
college overigens wel degelijk dat er sprake is van misstanden in de sector.

3. Hebt u een verklaring voor het feit dat, volgens eerdergenoemd bericht, de
top tien plaatsen met het hoogste aantal geregistreerde geboortevermeldingen
van honden wordt gedomineerd door Brabantse gemeenten? Klopt het dat er
een relatie bestaat met zgn. ‘puppy-fabrieken’ in Oost-Europa?
Antwoord: Het college stelt op basis van het door u aangehaalde artikel vast
dat er in de provincie Noord-Brabant ten opzichte van andere provincies veel

hondenfokkerijen zijn. Of er een relatie is met Oost-Europa is het college niet
bekend.
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4. Onderschrijft u de stelling van de heer Overgaauw dat Brabants
geografische ligging, dicht bij de Belgische grens, en smokkelcultuur onze
provincie interessant maken voor de (il)legale handel in zowel goederen als
levende have?

C2265967/4723522

Nee, wij onderschrijven die stelling niet.

5. In welke mate is in de Brabantse puppyhandel, zoals die zich o.a. in
Someren-Heide manifesteert, volgens u sprake van illegale situaties, bijv.
omdat wordt gewerkt zonder vergunning(en)? Bestaan hier cijfers van die u
met Provinciale Staten kunt delen?
Antwoord: De provincie is geen bevoegd gezag voor de vergunningverlening
aan en het toezicht op hondenfokkerijen. Het college beschikt om die reden
dus ook niet over actuele cijfers die gedeeld kunnen worden met Provinciale
Staten.

6. Hoezeer herkent u de in het bericht beschreven misstanden, zoals
misleidende advertenties, het leveren van niet toegestane diergeneesmiddelen
en gesjoemel met hondenpaspoorten?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5.

7. Op welke wijze(n) wordt op het bovenstaande gehandhaafd en door wie?
Wie is in dezen het bevoegd gezag, dat op kan treden wanneer zich
misstanden en illegale praktijken voordoen? In hoeverre is de illegale handel
in puppy’s (en andere dieren) een aandachtsgebied van de autoriteiten?
Antwoord: Het toezicht op de hondenhandel en hondenfokkerijen is belegd
bij de NVWA die zich samen met de Landelijke inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) en de (dieren)politie inzet om illegale hondenhandel
aan te pakken. Minister Carola Schouten (LNV) heeft op 26 juni 2020 in
reactie op de berichtgeving over malafide puppyhandel verklaard dat er een
wetsvoorstel in behandeling is met regels ter verbetering van de identificatie
en registratie van honden (zoals een verplicht EU-dierenpaspoort)1. De wet
treedt naar verwachting nog dit jaar in werking.

8. Deelt u de mening van deskundigen dat handhaving ‘gebrekkig’ is en
‘meldingen vanwege structurele capaciteitsproblemen niet voortvarend
worden opgepakt’?
Antwoord: Het college is bekend met de capaciteitsproblemen bij de NVWA.
De NVWA erkent ook zelf dat het toezicht op de handel in geïmporteerde
honden die niet geregistreerd zijn heel lastig is en derhalve wordt nadrukkelijk
ook een beroep gedaan op de alertheid en eigen verantwoordelijkheid van
1

Zie hierover ook de beleidsbrief dierenwelzijn van de minister van LNV (op blz. 9), Kamerstuk 28
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de kopers van honden. Zoals: laat de hond voor aankoop keuren door een
dierenarts, informeer naar de herkomst van de hond, ga langs bij de
handelaar of fokker, controleer of het dier gechipt en geregistreerd is. Illegale
hondenhandel blijft bestaan zolang het de handelaren lukt hun honden te
verkopen. Ook minister Schouten wijst erop dat een alerte koper veel
problemen zou kunnen voorkomen.
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9. In welke mate bent u als provincie betrokken bij initiatieven in o.a. de
Europese Unie om illegale puppyhandel aan banden te leggen? Waar ziet u
voor zichzelf een rol, bijv. als het gaat om het adresseren van dit
grensoverschrijdende probleem bij andere overheden en instanties? Bent u
bereid dit bij hen onder de aandacht te brengen?
Antwoord: De provincie is, gelet op het ontbreken van wettelijke taken en
bevoegdheden, niet betrokken bij Europese initiatieven op dit terrein.
Het college is met de minister van LNV van mening dat voor het terugdringen
van misstanden in de puppyhandel de kopers van honden, dierenartsen,
dierenbeschermingsorganisaties, vertegenwoordigers van de sector en de
overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Naast adequate
handhaving is ook bewustwording en goede voorlichting aan potentiele
hondenkopers van belang. Het college is zeker bereid om in haar reguliere
contacten met het ministerie, de landelijke toezichthouders, de politie en de
Brabantse gemeenten structureel aandacht te vragen voor dierenwelzijn. Al
eerder is aan uw Staten daarnaast de toezegging gedaan dat via Samen
Sterk in Brabant eventuele signalen van misstanden op het terrein van
dierenwelzijn met de bevoegde instanties zullen worden gedeeld 2.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

M.J. van den Dries,
programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het
college, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager ondertekend
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