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MAIL AAN DE KWEKERS 

Geachte, 

Bedankt voor uw bericht.  

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft bij het federaal crisiscentrum aangedrongen op duidelijkheid 

voor de honden- en kattenkwekerijen. We beseffen maar al te goed dat heel wat pups en kittens 

momenteel dienen afgehaald te worden bij de kwekerijen door de nieuwe eigenaars. De werking van 

heel wat kwekerijen komt ook in het gedrang door het uitblijven van een beslissing.  

Naar analogie met het uitdrukkelijk toestaan van adopties bij dierenasielen door het federaal 

crisiscentrum, zijn wij van oordeel dat de aankoop van dieren wel kan, weliswaar enkel op afspraak en 

mits inachtneming van de social distancing maatregelen.  

Gelieve aldus te willen noteren dat in afwachting van een officieel standpunt van de federale regering 

het afhalen van pups en kittens bij kwekerijen wel toegelaten is.  

Wij zouden jullie graag met aandrang willen vragen om bij jullie werkzaamheden de 
hygiënemaatregelen en afstandsregels te willen respecteren. 

MAIL AAN DE KOPERS 

Geachte, 

Bedankt voor uw bericht.  

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft bij het federaal crisiscentrum aangedrongen op duidelijkheid 

voor de honden- en kattenkwekerijen. We beseffen maar al te goed dat heel wat baasjes momenteel 

vol ongeduld wachten om hun pup of kitten af te halen. De socialisatie en opvoeding van het dier komt 

ook in het gedrang door het dier langer bij de kweker te houden.  

Naar analogie met het uitdrukkelijk toestaan van adopties bij dierenasielen door het federaal 

crisiscentrum, zijn wij van oordeel dat de aankoop van dieren wel kan weliswaar enkel op afspraak en 

mits inachtneming van de social distancing maatregelen.  

Gelieve aldus te willen noteren dat in afwachting van een officieel standpunt van de federale regering 

het afhalen van pups bij kwekerijen wel toegelaten is.  

Wij zouden jullie tenslotte graag met aandrang willen vragen om bij jullie afspraak met de kweker de 
hygiënemaatregelen en afstandsregels te willen respecteren. 

 


