
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie
[C − 2021/41312]

16 APRIL 2021. — Ministerieel besluit tot verlenging van de geldigheid van de wijk-werkcheque ingevolge de
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, artikel 37, vierde lid,

ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- De wijk-werkactiviteiten bij de Vlaamse gebruikers van het wijk-werken kunnen omwille van de bijkomende en

verstrengde federale coronavirusmaatregelen, zoals beslist op de Nationale Veiligheidsraad van 29 maart 2021, niet
meer op dezelfde wijze gecontinueerd worden. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, wenst de geldigheidsduur
van de cheques te verlengen zodat de gebruikers deze na de maatregelen nog kunnen gebruiken.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE
EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 37, tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende
wijk-werken, wordt de datum “13 maart 2020” vervangen door de datum “29 maart 2021”.

Art. 2. In artikel 37, derde lid van hetzelfde besluit, worden de data “12 maart 2020” en “12 juni 2020”
respectievelijk vervangen door de data “29 maart 2021” en “1 juni 2021”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

Brussel, 16 april 2021.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2021/31133]
13 APRIL 2021. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van de dieren die een erfelijke aandoening vertonen

als vermeld in artikel 19, § 2, en 27, § 1, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 5, § 2, gewijzigd bij

de wet van 4 mei 1995, het decreet van 13 juli 2018 en van 29 januari 2021, en artikel 10, gewijzigd bij het decreet van
13 juli 2018;

- het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de
voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, artikel 19, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 februari 2021, en artikel 27, § 1, vijfde streepje, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
12 februari 2021.

Vormvereiste
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 2 juli 2020;
- De Raad van State heeft advies nr. 68.940/3 gegeven op 31 maart 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- In navolging van het advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn van 28 november 2018 wordt een verbod

ingevoerd op de fok en de verkoop van kattenrassen met de erfelijke en dus aangeboren afwijking osteochondrodys-
plasie. Het gaat om de zogenaamde foldkatten. Dat zijn katten met de TRPV4:c.1024G>-variant in homo- of
heterozygote staat, aangezien die mutatieafwijkingen in het kraakbeen veroorzaakt, zoals naar voren gevouwen oren.
Het genetische defect veroorzaakt niet alleen een abnormaal kraakbeen in het oor, maar ook in de rest van het skelet.
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De staartwervels verdikken tastbaar en worden stijf, de voor- en achterpoten kunnen krom (gedraaid) staan en
verdikken, en de gewrichten kunnen zich abnormaal ontwikkelen. De aandoening is progressief en ongeneeslijk. De
symptomen die ermee gepaard gaan, lijken op die van artritis, waarbij de gewrichten chronisch ontstoken zijn.
Bewegen wordt moeilijk en pijnlijk. In ernstige gevallen zijn de katten kreupel. Artikel 27, § 1, van het koninklijk besluit
van 27 april 2007 bepaalt dat de verhandeling verboden is van katten en honden die een erfelijke aandoening vertonen
die niet kan worden verholpen via oordeelkundige paringscombinaties tussen kweekdieren binnen de raspopulatie,
waarbij aan de minister delegatie wordt verleend om de betrokken erfelijke aandoeningen te bepalen. Het tweede lid
van artikel 19, § 2, van het KB van 27 april 2007 voorziet verder een verbod op het kweken met kweekdieren met de
bewuste erfelijke aandoeningen, waarbij verwezen wordt naar de door de minister te bepalen erfelijke aandoeningen
conform artikel 27, § 1. Met dit ministerieel besluit wordt uitvoering daaraan gegeven.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUIT:

Artikel 1. Katten met de TRPV4:c.1024G>T-variant in homo- of heterozygote staat zijn dieren die een erfelijke
aandoening vertonen als vermeld in artikel 19, § 2, en 27, § 1, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

Brussel, 13 april 2021.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2021/31224]
26 APRIL 2021. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de vergoeding voor de opvang van

inbeslaggenomen dieren, de subsidiëring van de erkende dierenasielen en het verhalen op de verantwoorde-
lijke van de kosten voor inbeslagname van dieren

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 5bis, tweede lid,

ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2020, artikel 42, § 1, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 29 januari 2021, en
§ 5, tweede en derde lid, vervangen bij het decreet van 29 januari 2021;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 over de vergoeding voor de opvang van in beslag
genomen dieren, de subsidiëring van de erkende dierenasielen en het verhalen op de verantwoordelijke van de kosten
voor inbeslagname van dieren, artikel 5, derde lid, artikel 8, § 1, tweede lid, en artikel 9, eerste lid.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 5 maart 2021;
- De Raad van State heeft advies nr. 69.058/3 gegeven op 19 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle

op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de
controle door het Rekenhof;

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;
- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUIT:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 19 maart 2021: het besluit van de Vlaamse Regering van
19 maart 2021 over de vergoeding voor de opvang van in beslag genomen dieren, de subsidiëring van de erkende
dierenasielen en het verhalen op de verantwoordelijke van de kosten voor inbeslagname van dieren.

Art. 2. Ter uitvoering van artikel 5, derde lid, van het besluit van 19 maart 2021 wordt het bedrag, vermeld in
artikel 5, eerste lid, van het voormelde besluit, verdeeld op basis van de volgende gewichten per eenheid:

modaliteit eenheid gewicht per eenheid

weide m_ 0,15

stallen m_ 0,15

aquarium m` 10

hondenverblijf m_ 2

kattenverblijf m_ 2

knaagdieren en konijnen m_ 2

terrarium m_ 10

vijver m_ 2

volière m` 2

De gewichten per eenheid worden vermenigvuldigd met de correctiecoëfficiënt, vermeld in het derde lid,
waardoor het bedrag wordt verkregen dat kan worden uitgekeerd per eenheid.
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