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RAAD VOOR DIERENWELZIJN 
Werkgroep: ‘Galgos’ 

 

WERKGROEPFICHE  

1. Deelnemers aan de werkgroep 

Voorzitter: 

� F. Gasthuys, verantwoordelijk voor de eenheid chirurgie en anesthesie bij de Faculteit Diergeneeskunde 
Gent 

 

Leden van de werkgroep: 

� Mevr Broeders   Greyhounds in Nood   

� Mevr Wuyts                          Galgo Aid Europe  

� Mevr De Keuster  De Blauwe Hond 

� Mevr Elsen                NRDB (Nationale Raad voor Dierenbescherming) 

� M. Montegnies           Animaux en Péril 

� M. Buekenhout  Greyhounds in Nood   

� M. Tramasure                Orde van Dierenartsen  

� M. Iser              KKUSH (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus) 
 

Verantwoordelijke voor de Raad voor dierenwelzijn: 

� Mevr Catherine Terclavers   

2. Data van de vergaderingen  

De werkgroep heeft vergaderd op 22/03/10, 19/04/10, 31/05/10, 19/07/10, 13/09/10 en heeft meerdere 
knelpunten bij de import van honden vastgesteld. 

3. Gebruikte informatie 

� Enquête door dienst Dierenwelzijn (activiteiten van 15 organisaties, 2008). 

� Bundel van de wettelijke voorschriften voor met het commerciële en niet-commerciële verkeer van 
gezelschapsdieren 

� Petition 1332/2002, by Martina and Jürgen Gerlach, (German), on the ill-treatment and killing of 
greyhounds in Spain 

� Document « Asociacion national para la defensa de los animales » (van Eurogroup for Animals via hun 
Spaanse organisatie) 

� Charte Galgos Ethique Europe - http://www.galgos-ethique-europe.eu 

� Het werk van de Hogeschool Sint Niklaas: “Is het ethisch verantwoord buitenlandse asielhonden naar 
België te importeren nu de asielen in België zo overbevolkt zijn? »  

� Document « Bedreiging van dierenwelzijn » van M. Buekenhout 

� Getuigenis van M. Albert Sordé, dierenarts van de vereiniging « SOS Galgos » 

� Artikel van Ruth Toledano (El Pais, december 2009) 

� Document van M. Buekenhout over de werking van de asielen in Spanje 

4. Samenvatting van de conclusies van de vergaderingen 

Op de vraag naar advies over de problematiek van de in het buitenland achtergelaten of mishandelde honden 
die in België ingevoerd worden door verenigingen voor dierenbescherming of privépersonen, met de bedoeling 
om ze hier voor adoptie ter beschikking te stellen (dd. Brief 17 november 2009, LO/LB/pvd/217)  werd door de 
Raad van dierenwelzijn de werkgroep “Galgos” opgestart. De naam van de werkgroep, zijnde “Galgos”, is 
misleidend aangezien er niet alleen Spaanse windhonden ingevoerd worden doch de problematiek zich 
eveneens voordoet voor alle hondenrassen ingevoerd uit verschillende EU en niet-EU landen. Het gaat om een 
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algemene vraag over de invoer en het is dus niet de bedoeling om de werkwijze van iedere vereniging te 
evalueren. 
1. Tal van organisaties voeren honden in waarvan er 19 werden gecontacteerd (15 antwoorden ontvangen: 9 

van VZW’s, 2 van feitelijke verenigingen, 4 van buitenlandse verenigingen). Uit de synthese van de 
antwoorden blijkt dat er geen eenduidigheid noch effectieve controle bestaat bij deze invoer: 

 
- Gekend aantal ingevoerde dieren: 903, 1179, 1561, 1414 in 2005, 2006, 2007 en 2008 dus 

grosso modo 5000 honden verspreid over 4 jaar (tal van dieren worden echter ingevoerd 
zonder officiële melding) en dit terwijl gemiddeld jaarlijks 4000 honden geëuthanaseerd worden 
in Belgische asielen (16000 over een periode van 4 jaar). De frequentie van import is zeer 
variabel.  

 
- Honden zoals Spaanse windhonden, Podenco en Greyhounds (8 organisaties) doch tevens 

andere rassen en kruisingen, zwerfhonden en mishandelde dieren worden voornamelijk uit 
Spanje, Griekenland, Turkije ingevoerd in België, doch ook naar Nederland, Frankrijk, 
Luxemburg, Duitsland, Denemarken en Zwitserland gebracht. Verschillende vormen van 
transport worden hiervoor gebruikt (privé-vervoer, officieel wegtransport, vliegtuig etc.) . 
Bepaalde organisaties werken met een netwerk in het land van herkomst (centra, 
opvanggezinnen). 

 
- In het verleden werden bepaalde rassen door erkende dierenverenigingen in hun eigen 

dierenasiel ondergebracht (o.m. Amstaff uit Franse asielen), dit werd door de nieuwe 
wetgeving echter niet langer toegestaan. Daardoor is er een duidelijke discrepantie tussen wat 
officieel erkende dierenasielen mogen en wat private organisaties effectief doen, wat de nodige 
frustraties met zich meebrengt.  

 
- Bij 12 organisaties zijn de adoptanten vóór de plaatsing gekend; sommige honden gaan 

rechtstreeks naar deze personen, andere verblijven eerst gedurende een korte of lange tijd in 
opvanggezinnen. Alle adoptanten hebben één of andere vorm van een contract ter adoptie van 
de betrokken hond(en). De gevraagde bijdrage van de adoptant gaat van 100 tot 250 euro. Er 
is een variabele controle van de dieren na plaatsing waarbij in bepaalde gevallen de dieren 
herplaatst worden. Het herplaatsen in Belgische asielen wordt zoveel mogelijk vermeden.  

 
- De meeste organisaties zorgen voor de nodige vaccinaties, ontworming, identificatie en 

sterilisatie/castratie van de dieren: bepaalde organisaties voeren echter zeer jonge dieren in 
met een onduidelijke gezondheidsstatus. Verschillende bloedonderzoeken worden uitgevoerd 
om de gezondheidsstatus te controleren van de dieren (variatie naargelang de organisatie). De 
studie van het gedrag om de geschiktheid tot plaatsen van de dieren te testen is eveneens 
variabel. 

 
2. De problematiek van de “Galgos” werd in het Europees parlement aangeklaagd doch deze aanklacht werd 

onontvankelijk verklaard en er werden geen effectieve maatregelen in het land van herkomst genomen. 
Voor deze dieren bestaat er een Europees Charter (Lyon, mei 2009) met daarin richtlijnen ter adoptie. 

 
3. Er is een bundel van wetgeving voorhanden voor het “verkeer” van gezelschapsdieren (o.m. honden) die 

moet gevolgd worden door alle personen of organisaties die dieren vervoeren binnen en buiten de EU. 

5. Geraadpleegde documenten  

� KB 01/05/06 en MB 08/05/06 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, 
katten en fretten 

� Verordening (EG) Nr. 998/2003 (CE) inzake veterinairrechtelĳke voorschriften voor het niet-commerciële 
verkeer van gezelschapsdieren 

� Verordening (EG) Nr. 599/2004 (CE) tot vaststelling van een geharmoniseerd model voor een certificaat 

� KB 14/02/07 betreffende het commercieel vervoer van dieren andere dan landbouwhuisdieren 

� KB 27/04/2007, gewijzigd door het KB van 18/03/2009, houdende erkenningsvoorwaarden voor 
inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren  
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6. Goedkeuring van het advies door de Raad voor Dierenwelzijn  

De Raad voor Dierenwelzijn keurde het advies goed op 9 december 2010. 


