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EDITORIAAL
Beste leden,
Beste dierenvrienden,
De langverwachte zomer en de jaarlijkse vakantie komen dichterbij!
Ik hoop dat alles in orde gebracht is zodat u een aangename vakantie
kan doorbrengen, zowel voor u als voor uw huisdier. In verband
hiermee kan u bijkomende informatie terugvinden op de website
“Vakantie-zonder-dropping.be”, met name een lijst met de erkende
pensioenen, verenigingen van “pet-sitters” in geval u uw huisdier
niet mee op vakantie kan nemen. Op onze up to date website kan
u ook praktische informatie terugvinden: www.bwk-cbm.be –
rubriek: “Informatie” – subrubriek: “Vakantie”.
In deze editie van “De Keten”, brengen we u meer nieuws uit onze
3 gewesten en ook uit de rest van de wereld.
De maand juni kondigt tevens de start aan van onze jaarlijkse tombola. Een aparte en gepersonaliseerde brief zal u begin juli toegestuurd worden om u uit te nodigen om mee te doen aan onze
jaarlijkse Grote Tombola. Wij hopen dat u positief zal antwoorden op
onze oproep zodat het ons mogelijk blijft om onze vrienden, de
dieren, verder te helpen.
Mij rest enkel nog u veel leesgenot toe te wensen en een fijne
vakantie met uw familie, uw vrienden en uw huisdier(en)!
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Nathalie Vanhinderdael
Afgevaardigd-Bestuurder

DE ONGELOOFLIJKE KRACHTEN
VAN ONZE HUISDIEREN
We zouden hen niet meer “beesten” mogen noemen. Want
onze vrienden de dieren zijn alles behalve dat. De hond, de kat,
het paard, de dolfijn, de vogels, de rode vissen, de koeien …
kunnen de zwaksten onder ons naar de weg van genezing
leiden.
Deze ontroerende scène, misschien heeft u die
op het internet gezien. Duizenden reizigers
haasten zich op de luchthaven van Seattle.
Hieronder behoren Madison Palm en haar
hond Cora, een corgi teef geadopteerd door
de jonge vrouw, weggehaald van jaren mishandeling. Sinds is Cora een therapiehond geworden want ze bezit het ongelooflijk vermogen
om droefheid of angst bij mensen aan te voelen. Die dag, op de luchthaven, ontsnappend
aan de waakzaamheid van haar baasje, lokaliseert Cora tussen alle personen een zittende
reiziger die op zijn vlucht wacht. Ze loopt naar hem toe en gaat aan zijn
voeten zitten. De man aait haar en krijgt hierdoor tranen in zijn ogen. Zijn
hond was de dag ervoor overleden. Dit verhaal is onthullend. Mensen
hebben van dieren veel te leren. Zaken die eigenlijk op… mensheid
zouden lijken. Want onze vrienden de dieren, voornamelijk de hond, de
kat, het paard en de dolfijn hebben het vermogen om onze stemming
waar te nemen, onze wonden, onze angsten, onze droefheid of ons
geluk, soms zelfs onze ziekten! En daar waar een ander mens
misschien onverschillig reageert, soms simpelweg omdat hij het niet

opmerkt, zal het dier instinctief gedrag vertonen dat we graag met
medelijden willen vergelijken. Dit is wat Dr. Gérard Lippert, acupunctuur
dierenarts en dieren homeopaat, gepassioneerd door ethologie ons
uitgelegd heeft: “Koeien bijvoorbeeld, zijn dieren met gevoelens en intelligentie, die op hun naam reageren wanneer we ze roepen, zoals boeren
het vroeger deden, en organiseren hun groepen in een zekere vorm van
rangorde. Maar elk dier beschikt over individuele
en collectieve intelligentie. Dat is iets dat wij, mensen, meer en meer verliezen: onze samenleving
denkt niet meer op een collectieve manier. Dus als
dieren ons iets kunnen leren, is het deze permanente link tussen leven en delen.” Niets verbazend
dus als er, in de Verenigde Staten, getrainde therapiehonden, zoals Cora, overal beginnen op te
duiken om mensen met verdriet te troosten, met
name in uitvaartcentra waar hun aanwezigheid het
mogelijk maakt dat personen in rouw zich ontspannen. “Honden en katten leven in de tegenwoordige tijd, vervolgt Dr. Lippert. Ze doen wat ze willen wanneer ze
willen, zonder zich vragen te stellen. Anderzijds, compenseren ze, met
hun levende aanwezigheid, een tekort aan duurzame en evenwichtige
relaties met andere mensen. Voor sommige personen is de hond of de
kat een voorstelling van de laatste sociale relatie die ze hebben. De kat
heeft iets bijzonder waardoor hij tegelijkertijd afwezig en aanwezig is: hij
doet precies wat hij wil. Hij beslist zelf. Terwijl de hond altijd op zoek is
naar interactie met zijn baasje. Hij neemt dus gemakkelijker een teveel
aan spanning, stress en emoties van de familie op. Het is niet zeldzaam
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om een hond met ademhalings- of huidproblemen te zien wat eigenlijk
een uiting is van een innerlijke stoornis ten gevolge van de ervaren
gevoelens. Als een hond met zijn staart kwispelt of een kat spint is dat
een teken dat ze een teveel aan spanning aftappen en paradoxaal heeft
spinnen een positieve invloed op mensen omdat het geruststellend is.”
De hartstocht van de zee
Tussen de soorten met een positieve invloed op mensen, bezitten
dolfijnen een bijzondere plaats: het zijn de enige wilde dieren
die spontaan naar de mens toekomen. We gebruiken daarbij de term “ambassadeur dolfijn” als we het hebben over
degene die los van de groep naar de mens toekomt.
Deze dieren die met behulp van echolocatie communiceren hebben verbazende verbanden met dieren en
personen met autisme. Studies hebben namelijk een
gelijkenis gevonden tussen Gregoriaanse muziek, het
spinnen van de kat en echolocatie. Deze zorgt ervoor dat
de dolfijn kan herkennen waar hij zich bevindt maar het werkt
ook als een soort van scanner die hem helpt te begrijpen wat er
zich binnen een mens voordoet. En deze ultrasonische trillingen weerklinken in ons. “Dit fenomeen van weerklank werkt gans in ons beenderstelsel, tot op ons beenmerg. Het zijn therapeutische geluiden die
een positief effect kunnen hebben op onze immuniteit”, legt Dr. Lippert
ons uit. “Deze weerklank weerkaatst als het ware, via de botten, tot de
schedel waar men een verbetering van het neuraal netwerk kan waarnemen.” In zijn werk “Deze dieren die ons genezen”, vertelt Dr. Philippe
de Wailly, ex-voorzitter van de Franse Academie der dierenartsen, over
het eerste experiment dat in Florida in 1988 door neuropsychiater
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Daniel Nathanson begeleid werd omdat hij de therapeutische weldaden
van het spelen tussen dolfijnen en kinderen met moeilijkheden wou
analyseren. Zijn kleine patiënt, Daniel, leed aan een zware geestelijke
achterstand en had nog nooit gepraat. Maar op die dag, in het onderzoekscentrum naar de dolfijnen van Marathon Key, heeft hij zijn eerste
woord uitgesproken. Het werd “yellow” (geel): de kleur van de ring die
hij naar de dolfijn gooide. “Daniel had zich geopend tot de gesproken
wereld, waarschijnlijk omdat hij, in het water, in gezelschap van de dolfijn, een zekere opgewondenheid
aangevoeld had waardoor hij een begin van een voordien onbestaande “zelfvertrouwen” ontwikkeld heeft”,
ontrafelt Philippe de Wailly die andere casussen van
kinderen met autisme of nog trisomie aanhaalt, waarbij
dolfijnen geholpen hebben op gebied van communicatie maar ook gerichtheid, aandacht en concentratie.
De dierenarts uit echter bedeesdheid: laat men de therapeutische krachten van dolfijnen niet overdrijven. Niet
belet… het geval van deze jonge vrouw behept door neurologische problemen, doof en stom ten gevolge van een val, die
haar spraak en 30% van haar gehoor teruggevonden heeft na uren
zwemmen met dolfijnen, blijft uitdagend.
De hond, bedreven huisdokter
Door het gevoel van sereniteit dat ze doorgeven aan mensen zijn huisdieren gekend om uitstekende therapeutische troeven te zijn, zowel voor de
mentale als voor de fysieke gezondheid. Ze maken het mogelijk voor
personen met depressie, stress, angst, hoge bloeddruk of personen met
stemmingsstoornissen of geheugenproblemen om weer smaak in het

leven te krijgen, weer genieten en opnieuw contact zoeken met anderen. In een interview vorig jaar toegestaan
door Dr. Francesco Bernardini, psychiater aan het Erasmus
ziekenhuis, had hij ons toevertrouwd dat hij aan depressieve
patiënten in hun herstellingsperiode voorgesteld had om een
hond te adopteren. “Degene die er al ééntje hadden misten nooit een
moment om me te zeggen hoe de aanwezigheid van hun beschermeling
hen deugd doet”, had hij toegevoegd. Sommige directeurs van rust- en
zorghuizen, soms zelfs ziekenhuizen, hebben dit goed begrepen, en
geven de mogelijkheid aan gespecialiseerde vzw’s om een hond, een kat
of een… paard voor te stellen in hun instelling. “De aanwezigheid van een
dier is geruststellend en zorgt voor een terugkeer naar de natuur, merkt
Dr. Lippert op. Het is ideaal voor geïsoleerde of gehospitaliseerde personen want dieren laten herinneringen opduiken, ze hebben een positieve
invloed op het geheugen van mensen.” Een team van Amerikaanse
wetenschappers van Rhode Island dat de ziekte van Alzheimer bestudeerde hebben trouwens de weldaad van huisdieren – zeker honden –
op patiënten met deze neurologische ziekte kunnen bewijzen, vooral
tijdens hun aanvallen van dementie of tijdens de verslechtering van hun
toestand. Geciteerd door Philippe de Wailly heeft de Amerikaan Bill
Connely een stichting opgericht bedoeld voor het opleiden van assistentiehonden voor personen die aan de ziekte van Alzheimer lijden. Want
volgens hem kan geen enkel mens 24u/24 besteden aan het helpen van
een ouder met de ziekte van Alzheimer zonder zijn rust en zijn geduld te
verliezen. Geen enkel… behalve de hond. En het is weer hij die, hiervoor
opgeleid, in staat is om vroegtijdig in urine, onder de huid of via de adem
de aanwezigheid van een kankergezwel kan ontdekken of de dreiging
van een diabetische coma kan voorvoelen.

Een kat om de druk te laten zakken
Een hond of een kat aaien, een klein katje horen spinnen,
hem dichtbij zich houden… het zijn allemaal beloften van
geruststelling. Maar niet louter dat. Studies hebben bewezen
dat de bloeddruk daalt, hetzelfde geldt voor het risico op een
hartaanval of angstaanvallen of een depressie. Een Australische studie heeft ook aangetoond dat het cholesterolgehalte van eigenaars van
huisdieren 2% minder is dan anderen en ze hebben 4% minder risico’s
op hartproblemen, alsook een lager gehalte aan lipiden (vetten). Deze
getallen zijn gemakkelijk te verklaren: een huisdier verzorgen, hem eten
geven, met hem gaan wandelen, met hem spelen,… zijn allemaal
elementen die zorgen voor het actief blijven van hun baasjes en die zo
hun cardiovasculaire gezondheid beschermen.
In zijn boek over dieren die genezen deelt Dr. de Wailly het verhaal mee van
een directeur van een rusthuis waar katten voortaan deel uitmaken van het
decor: “We hebben personen in hun vierde leeftijd, met verschillende handicaps, met verlamde handen, die hun vingers opnieuw bewegen om een
kat te aaien.” En wat kunnen we zeggen over deze Engelse vrouw die
alleen thuis woonde met haar vijf katten en die ziek was geworden.
Op bedrust gedurende verschillende maanden, heeft ze opgemerkt dat elk
op zijn beurt, één van haar katten bij haar kwam slapen terwijl de anderen
op stap waren. Ze is nooit alleen in haar bed geweest. Vervolgens is ze
genezen. “Eigenlijk voelen alle dieren gevoelens en emoties, sluit Dr. Lippert
af. Sommige honden en katten zullen nooit op uw schoot komen, anderen
wel. Maar het is geen kwestie van ras, het is eigen aan elk van hen.”
Overgenomen uit Soirmag van 28 februari 2018
Met onze oprechte dank!
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NIEUWS UIT DE GEWESTEN
BRUSSEL:

WALLONIË:

Thuis slachten voortaan verboden:
De ordonnantie van 25 januari 2018, in werking getreden op 4 maart
2018, verbiedt, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het slachten
voor privéconsumptie van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild
buiten een slachthuis. Slachtingen voor privéconsumptie zullen in een
erkend slachthuis moeten gebeuren. Dit verbod komt bij het verbod
dat al van toepassing is om runderen en paarden voor gezondheidsredenen buiten een slachthuis te slachten.

De Code voor dierenwelzijn werd, op 26 april 2018, goedgekeurd door de Waalse regering

Stickers “Red ook onze dieren aub”
In onze editie van december 2017 informeerden wij u over de uitgave
van een waarschuwingssticker zodat eigenaars kunnen aangeven dat
er huisdieren aanwezig zijn in geval van brand. Op deze manier
worden de brandweermannen op de hoogte gebracht dat, in geval
van interventie, niet enkel mensen maar ook huisdieren gered moeten
worden. Dieren kunnen tijdens een brand een onverwacht
gedrag vertonen waardoor het nuttig is dat de brandweerman weet dat er dieren aanwezig zijn in de woning.
De inwoners van regio Brussel kunnen een exemplaar
van deze sticker gratis verkrijgen in het informatiecentrum
van Leefmilieu Brussel (1ste verdieping van het gebouw)
– terrein Thurn & Taxis – Havenlaan 86C/3002 – 1000
Brussel. Ze zouden ook beschikbaar zijn bij de diverse Brusselse
gemeenten. De sticker “Red ook onze dieren aub” heeft zichzelf al
bewezen in West-Vlaanderen (brandweerzone Westhoek).
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De tekst moet nog door de Raad van State, dan in tweede lezing bij
de Regering, vooraleer het besproken wordt in de Commissie
Leefmilieu van het Waals Parlement waar de leden van de Commissie
de mogelijkheid krijgen om wijzigingen in te dienen. De tekst wordt
onderworpen aan de stemming van de volksvertegenwoordigers in
plenaire sessie om definitief aangenomen te worden.
Met behulp van deze Code heeft de Waalse minister voor Dierenwelzijn,
Carlo Di Antonio, een grondige herziening ondernomen van de wet
van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der
dieren.
De Waalse Code voor Dierenwelzijn bevat 12 hoofdstukken en 125
artikels. Ze heeft als bedoeling de bescherming en het welzijn der
dieren te verzekeren door rekening te houden met hun fysiologische
en ethologische behoeften, alsook met hun functie binnen de samenleving en het milieu.
Dankzij deze Code is de gevoeligheid van het dier erkend. Inderdaad,
het eerste artikel van de Code bepaalt dat het dier een wezen met
gevoel is, dit wil zeggen een wezen voorzien van gevoelens, emoties
en een zeker niveau van bewustzijn. De gevoeligheid van het dier heeft
een centrale plaats in deze Code. Dierenleed vormt een beslissend
element voor de voorziene maatregelen en dient als richtlijn voor de
interpretatie van deze tekst.
De hoofdzakelijke maatregelen voorzien door de Code zijn:

Vergunning voor het houden van dieren
Een vergunning zal voortaan nodig zijn om een dier in Wallonië te
bezitten. Elke inwoner zal automatisch over een vergunning beschikken, maar deze kan ingetrokken worden door de administratie.
Het voordeel van deze maatregel is dat het mogelijk gemaakt wordt
om te verhinderen dat elke persoon die bekend staat met feiten van
dierenmishandeling nog dieren kan bezitten. Een database met een
lijst van de personen met een verbod voor het bezitten van dieren zal
geïmplementeerd worden.
Het dumpen, de verwaarlozing en de mishandeling van een dier zijn
verboden en worden streng bestraft.
Elkéén die een dier bezit moet het voeding, de nodige zorgen en
onderdak of een schuilplaats aangepast aan zijn natuur, zijn behoeften,
zijn gezondheidstoestand, zijn graad van ontwikkeling, aanpassing en
domesticatie verschaffen. Bijvoorbeeld, elk dier dat op een weide
gehouden wordt moet beschikken over een natuurlijke of kunstmatige
schuilplaats dat het beschermt voor de gevolgen van wind, zon en
regen.
Het is verboden om de bewegingsvrijheid van een dier te beperken
met pijn, leed of vermijdbare verwondingen tot gevolg en om het
voortdurend vastgebonden te houden.
Het bezitten van dieren
Wat betreft legkippen is de plaatsing of de indienststelling van kooien
voor de kweek verboden. Nieuwe kwekerijen worden in de toekomst
verboden.

Tegen 2028 moeten alle bestaande kwekerijen hun activiteiten stopzetten.
Compleet verbod vanaf 2023 om paardachtigen te gebruiken in een
hippodroom op de kermis. Andere dieren dan huisdieren mogen niet
gehouden en gebruikt worden in circussen.
De regering kan eveneens het houden van sommige dieren verbieden. Zo is het verboden om sommige zeezoogdieren te bezitten
(walvis, dolfijn, orka, enz.) in Wallonië (er bestaan geen dolfinariums in
Wallonië maar met deze maatregel wordt de mogelijkheid om er één
op te richten verboden). Hetzelfde geldt voor dieren die enkel of
hoofdzakelijk gehouden worden voor de productie van bont.
Labodieren
De Code voorziet dat experimenten die geen eindresultaat hebben
die gelinkt zijn aan de gezondheid van mensen of dieren verboden
zijn, met name deze met betrekking tot huidcorrosiviteit, fototoxiciteit,
cosmetica, biociden, reinigingsmiddelen of degenen die als doel
hebben tabaksproducten te ontwikkelen.
Een Waalse raad voor de bescherming van proefdieren wordt
door de Code opgericht. Hij verzekert een informatieve en adviserende rol betreffende experimenten op dieren. Hij verwoordt eveneens
adviezen met betrekking tot experimenten op dieren, zorgt voor het
delen van de beste handelingen, verwoordt adviezen met betrekking
tot de ontwikkeling en de uitvoering van methoden met als doel experimenten op dieren te verminderen of te vervangen, stimuleert onderzoek naar alternatieve methoden of coördineert onderzoek naar
alternatieve methoden.
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En de rest?
• De verboden praktijken en de toegelaten ingrepen op dieren (de
wildheid van een dier prikkelen, een dier een werk opleggen dat
zijn bekwaamheid overschrijdt, het zangvermogen van een vogel
verbeteren door hem blind te maken, een dier per post opsturen,
een dier verven of kleuren, dieren als prijs, als beloning of als gift
geven tijdens wedstrijden, loterijen, tombola’s of weddenschappen, vacht of pluimen wegnemen bij levende dieren, een pijnlijke
ingreep zonder anesthesie toepassen)
• De handel van dieren
Het is verboden de verkoop of het weggeven te vergemakkelijken
door de informatie te vervalsen betreffende zijn leeftijd, afkomst
of gezondheidstoestand. Het is eveneens verboden om dieren
aan minderjarigen te verhandelen of te geven of huis-aan-huis
verkoop te doen.
Een dier dat niet geïdentificeerd of geregistreerd werd mag
niet verhandeld worden, dit wil zeggen gegeven of verkocht.
Het is eveneens verboden:
• een dier te verkopen dat onwetmatig ingevoerd werd of
onwettig gehouden wordt op het Waals grondgebied,
• een dier te verkopen dat uit een asiel geadopteerd werd,
• een hond of kat op straat te verkopen of te geven,
• een dier in een etalage tentoon te stellen om zijn verkoop te
bevorderen.
De Waalse Code voor Dierenwelzijn heeft de ambitie om de
reclame met als doel dieren te verhandelen of te geven te
beperken ten einde te strijden tegen impulsieve aankopen.
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•

•

•

Het transport en de invoering van dieren op het Waals grondgebied. Het is verboden dieren te vervoeren of te laten vervoeren in
omstandigheden waarbij ze risico lopen op verwondingen of leed.
De tijdsduur van het transport is maximaal 8 uur indien het slachthuis de eindbestemming is.
De Regering mag de invoering of de doorvoer van sommige soorten op het Waals grondgebied verbieden of beperken indien er
een risico bestaat dat dierenwelzijn in gevaar gebracht wordt. Hij
kan ook te respecteren voorwaarden bepalen voor de invoer of de
doorvoer van sommige soorten op Waals grondgebied.
De doding van dieren
Een dier mag enkel gedood worden door een persoon met de
vereiste kennis en bekwaamheid, volgens de meest selectieve,
snelste en minst pijnlijke methode voor het dier.
Een dier wordt enkel gedood na anesthesie of verdoving,
behalve bij uitzonderingen.
In het geval van specifieke slachtmethoden voorgeschreven door
religieuze rituelen, moet de verdovingsprocedure omkeerbaar zijn.
De Regering mag het slachten van dieren op de plaats van
de teelt toestaan.
De Waalse Code voor Dierenwelzijn voorziet dat elk slachthuis
gevestigd in Wallonië uitgerust moet zijn met bewakingscamera’s
bedoeld om na te kijken of het welzijn van dieren nageleefd word.
De controle, het onderzoek, de vaststelling, de vervolging, de
bestraffing en de maatregelen van herstelling van overtredingen
met betrekking tot dierenwelzijn
Dierenmishandeling wordt in Wallonië streng bestraft.

De misdadige aard van de feiten kan voortaan ingehouden
worden bij de ergste gevallen van mishandeling.
Ter informatie, begaat een overtreding degene die:
• een activiteit uitoefent of een actie begint zonder de
		 erkenningen of vergunningen vereist en voorzien in de
		 huidige Code,
		• zich overgeeft aan daden met als gevolg het onnodig
		 omkomen van een dier of om het onnodige verwondingen,
		 verminkingen, pijn en leed te berokkenen,
• aanzet tot geweld tegenover dieren,
• een dier houdt ondanks de intrekking van een vergunning
		 voor het houden van dieren.
Indien het gerecht de dader van de feiten wenst te vervolgen en hem
schuldig verklaart, kan een strafrechtelijke sanctie van toepassing zijn.
In de ergste gevallen kunnen de straffen gaan van opsluiting van
tien tot vijftien jaar en een boete tot 10 miljoen EUR of enkel één van
deze straffen.
Indien het Parket de dader van de feiten niet vervolgd zal de Waalse
administratie in staat zijn om een administratieve boete op te leggen
gaande van 50 tot 100.000 euro.

VLAANDEREN:

hulpdiensten te verwittigen dat er huisdieren aanwezig zijn. “Er zijn nu heel
wat verschillende stickers in omloop”,
aldus Weyts. De N-VA’er geeft steden
en gemeenten nu de mogelijkheid om
in te tekenen op een uniforme huisdiersticker, die gedrukt wordt op kosten
van de Vlaamse overheid. De lokale
besturen moeten enkel nog instaan
voor de verdeling.
Een kwart meer dieren in beslag
genomen
De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorig jaar 3.038 dieren in beslag genomen. Dat zijn er
603 of een kwart meer dan de 2.435 in beslag genomen dieren in
2016. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe
(Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts
(N-VA). Daarnaast blijkt ook dat de inspectiedienst jaar na jaar meer
controles uitvoert. “In 2017 voerden we 1.982 controles uit, terwijl dat
er in 2015 en 2016 slechts 1.631 en 1.786 waren.” De dieren die
het vaakst in beslag werden genomen zijn honden (1.021), vogels/
pluimvee (717) en katten (379).

Een sticker “Vergeet onze huisdieren niet!”
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) lanceert een
sticker die de levens van huisdieren in geval van brand moet redden.
Baasjes kunnen hem op het raam of de brievenbus plakken om de
9

NIEUWS UIT DE WERELD
6 op de 10 dierenbeulen niet vervolgd
Dierenmishandeling blijft in ons land meestal
onbestraft. In 2015 en 2016 kwamen meer
dan 4.000 gevallen binnen op de Belgische
parketten, maar 6 op de 10 gevallen werden
geseponeerd. Tot een veroordeling kwam het
slechts 235 keer. Vlaams minister van
Dierenwelzijn Weyts wil dat de parketten
strenger optreden. “Kleinere zaken worden
nu afgehandeld door onze eigen inspectie,
met een administratieve boete”, zegt hij.
“Daardoor ontlasten we de parketten, maar
dan moeten ze wel echt vervolgen als het
nodig is. Elk parket heeft intussen ook een
aanspreekpunt dierenwelzijn.” Als dierenrechtenorganisatie eisen wij beterschap. “De
mishandelaars worden beter beschermd dan
de dieren zelf.”
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GROOT-BRITTANNIË
Pups mogen enkel nog verkocht worden
in aanwezigheid van de moeder
Om broodfokkers en “puppyfabrieken” een
hak te zetten, komt de Britse premier Theresa
May met een interessant wetsvoorstel op de
proppen. Ze wil de verkoop van pups waarbij
de moeder niet aanwezig is bannen.
Binnenkort mogen pups in Groot-Brittannië
enkel nog verkocht worden als hun moeder
aanwezig is. Althans, als het van Theresa May
afhangt. Zo wil ze de handel van gewetenloze
fokkers en hondenhandelaars – die pups
houden of transporteren in erbarmelijke
omstandigheden – aan banden leggen.
Online valkuilen
Als de maatregel van May er komt, worden
Britse fokkers verplicht om hun pups in aanwezigheid van hun moeder te verkopen aan
potentiële puppykopers. Op die manier hoopt
de premier komaf te maken met de online
verkoop van pups. Tegenwoordig “bestellen”
vele mensen online een pup nog voor ze het
diertje ooit in levende lijve hebben gezien.
Laat staan dat ze weten in welke (beroerde)
omstandigheden de pups opgroeien en hoe
de ouderdieren leven. Zulke puppy’s zijn

meestal afkomstig van broodfokkers of het
resultaat van illegale puppytransporten.
Achter de foto’s van deze “schattige pups”
die je in enkele muisklikken online kan bestellen, gaat helaas veel dierenleed schuil.
Enkel erkende fokkers zouden nog online
kunnen adverteren in Groot-Brittannië, op
voorwaarde dat ze hun erkenningsnummers,
het geboorteland van de pups en de verblijfplaats van de dieren in hun advertentie vermelden. Dieren die ze niet zelf hebben gefokt
zullen ze niet langer mogen verkopen.
Strijd tegen zieke oostblokpuppy’s
Advocaat Anthony Godfroid, die al jarenlang
de strijd tegen broodfok en de import van
oostblokpuppy’s aangaat, is opgetogen met
het voorstel van Theresa May. ‘Het is duidelijk
dat May hiermee de Oost-Europese import
viseert en dat is een goede zaak’, zegt de
advocaat. ‘Een recent onderzoek van journaliste Annick Hus voor Belgische nieuwswebsite Apache toont aan dat 30% van de
Slowaakse pups die in Belgische dierenwinkels werden verkocht ziek of zelfs overleden
zijn. Het is dus niet meer dan normaal dat
wetgevers – in welk land dan ook – optreden

tegen de verkoop van deze zieke importpuppy’s. Ik vind het een fantastisch initiatief.’
Goed signaal
Maar niet iedereen reageert laaiend enthousiast. Verschillende critici
van over het kanaal beweren dat de opvolging van zulke wetgeving
moeilijk zal zijn. Immers, wie gaat controleren of de moederhond wel
degelijk aanwezig is bij iedere fokker?
‘Er bestaat altijd een risico dat fokkers de regels gaan ontwijken of
omzeilen,’ zegt Godfroid. We weten ook allemaal dat je in de buurt van
een school niet sneller dan 30 kilometer per uur mag rijden, maar niet
iedereen leeft dat na. De maatregel van May erkent tenminste dat er
een probleem is en Groot-Brittannië probeert er tenminste iets aan te
doen. Hopelijk volgt Vlaanderen snel!’
Overgenomen uit WOEF
Met onze oprechte dank!

CHINA
Een gigantisch park voor panda’s
China gaat de 5 volgende jaren minstens
10 miljard yuans (1,27 miljard euro) besteden voor de oprichting van het nationaal
park voor de reuzenpanda in de bergen in
het zuidoosten van het land, het traditioneel woongebied van de beer. Het wildreservaat bestemd voor het zoogdier met de
zwart-witte vacht en ronde oren zal zich uit-

strekken over meer dan 27.000 km², of een oppervlakte die zich
bevindt tussen deze van Sicilië en deze van België. De doelstelling is
voornamelijk de gemeenschappen van panda’s, momenteel geïsoleerd in drie provincies van China, er toe aan te zetten zich te vermengen en te reproduceren. Dit is geen gemakkelijke taak: deze beren zijn
bekend voor hun onhandigheid tijdens het paren, dat meestal
veel te snel gebeurt om het vrouwtje te kunnen bevruchten.
Verder is deze laatste enkel twee of drie dagen per jaar vatbaar voor
de toenaderingen van haar partner.
New York overstroomd door dieren
Coyoten en zeehonden in de Bronx, rode vossen in Queens, uilen in
Brooklyn, wasberen, valken en eekhoorns in Manhattan: een overvloedige en vaak onverdachte fauna leeft in de schaduw van de wolkenkrabbers in New York.
Bovendien is er, ten voordele van nieuwe groene ruimten, de laatste
30 jaren geen stoppen aan de vermeerdering van de populatie van
wilde dieren in de Big Apple, een stad waar jagen verboden is en waar
natuurlijke vijanden afwezig zijn. Volgens Jason Smith Munshi-South,
professor biologie aan de universiteit van Fordham en expert in het
New-Yorkse dierenleven, vinden we vandaag in New York duizenden
wasberen – waarvan een honderdtal in Central Park – een paar duizenden herten en een vijftigtal coyoten, de meeste in de Bronx. Zonder
het te hebben over de zeedieren: zeehonden zijn weer opgedoken op
de rotsen van Pelham Bay, in het noordwesten van de Bronx, en we
merken soms walvissen op in de waters van de Queens.
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DIEREN NIET BESPAARD VAN HOOIKOORTS
De symptomen zijn nagenoeg dezelfde bij honden en bij
mensen
Loopneus, rode ogen, jeuk… De tekens liegen er niet om, het seizoen
van hooikoorts is van start. Spijtig genoeg blijven honden en katten ook
niet bespaard van deze lastige allergische reacties.
Volgens een enquête van PAWS (Pet Allergy Worldwide Survey),
geciteerd door de diergeneeskundige informatieve website
www.santevet.be, weten bijna de helft van huisdiereneigenaars niet dat
hun dier te kampen heeft met seizoensgebonden allergieën. De studie
duidt ook aan dat 51% van de eigenaars niet weten dat ook voor dieren de meeste allergieën tijdens de lente opduiken. Zelfs al kunnen ze
het hele jaar door aan allergieën lijden toch is het inderdaad tijdens het
mooie seizoen dat ze het meest verveeld worden met verschillende
symptomen.
Hiertussen vinden we rode huidplekken, haarverlies, tranende ogen,
niezen en neusuitvloeiingen. Zoals bij mensen kunnen hooikoortsmiddelen voorgeschreven worden om de symptomen veroorzaakt door de
allergieën te verminderen. Voor de ergste gevallen kan desensibilisatie
overwogen worden. Deze methode houdt in dat kleine dosissen allergieën die aan de basis van de allergische reactie liggen ingespoten
worden zodat het dier langzaam een tolerantie voor deze middelen
ontwikkelt.
Spijtig genoeg werkt desensibilisatie niet altijd. Ze zou enkel in 70% van
de gevallen werken.
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HONDENBAASJES LEVEN LANG EN GELUKKIG
Een Zweeds onderzoek toont aan dat hondeneigenaars langer leven.
Ook eerdere studies bewezen al dat huisdieren een positief effect
hebben op de gezondheid van de baasjes.
Aan de Universiteit van Uppsala bestudeerden onderzoekers alle
Zweedse mannen en vrouwen tussen 40 en 80 jaar, goed voor
3,4 miljoen mensen. Ze vergeleken de gegevens van Zweden die een
hond hebben met de gegevens van inwoners die geen
viervoeter in huis hebben.
Gezien je in Zweden verplicht
bent om je hond te registreren, konden de onderzoekers
de hondenbaasjes er perfect
uithalen. En zo kwamen ze na
vijftien jaar dus tot de vaststelling dat hondeneigenaars
langer en gelukkiger leven.
Geweldig toch!

TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA…
Uiteraard gaan wij ook dit jaar van start met onze grote BWKTOMBOLA.
Zoals gewoonlijk zal u hierbij talrijke mooie en waardevolle prijzen kunnen winnen.
Meer informatie over hoe deelnemen, hoe kans maken op het winnen van een mooie prijs, enz…
zal u toegestuurd worden via een aparte mailing. Dus beste leden, hou uw brievenbus in de gaten !
U mag heel binnenkort meer nieuws hieromtrent verwachten.

Het BWK-team trekt het winnend nummer van de hoofdprijs tombola 2017!
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JURIDISCH
Hoewel we dit artikel eerder al gepubliceerd hadden in één
van onze vorige edities, vinden we het belangrijk om dit te
herhalen want er worden nog steeds te veel honden slachtoffer van verwaarlozing door hun baasjes. In een gesloten,
in de zon geparkeerde auto, kan na 20 minuten de temperatuur al oplopen tot 50°C. Met zo’n hitte kan de hond snel van
dehydratatie overlijden. Het is dus ten zeerste aanbevolen
om bij hoge temperaturen nooit een hond alleen in een auto
achter te laten.

HOND IN SNIKHETE AUTO:
Mag je het raam stukslaan?
Stel, je bent aan het wandelen en je merkt een
hond op in een geparkeerde auto. Buiten is het
snikheet. Mag je dan het autoraam stukslaan
om de hond te bevrijden? Of wacht je en bel je
de politie? Het kan immers een tijdje duren
vooraleer de politie ter plekke is en elke minuut
telt!
Dit vraagstuk werd voorgelegd aan advocaat
Anthony Godfroid, oprichter van vzw Dog en Co
– Dier en Recht.
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Hoe mag je als burger handelen wanneer je vaststelt dat een baasje
zijn of haar hond heeft achtergelaten in een auto die in de volle zon
staat? Een antwoord op die vraag vinden we zowel terug in het strafrecht als in het burgerlijk recht.
Twee hypotheses zijn denkbaar. In het eerste geval neem je geen contact op met de politie en besluit je uit eigen beweging één van de
ramen van de auto kapot te breken om de hond te bevrijden van de
warmte. Dit is eigenlijk af te raden. Door vernielingen aan te brengen
aan andermans auto bega je immers een misdrijf. Het Belgische strafwetboek bestraft met een geldboete “zij die andermans onroerende
eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen”. De vraag stelt
zich dan of je op strafgebied zou kunnen
ontkomen aan enige boete op basis van het
bekende artikel 71 van het Strafwetboek:
“Er is geen misdrijf, wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het ogenblik van het
feit in staat van krankzinnigheid was of wanneer hij gedwongen werd door een macht
die hij niet heeft kunnen weerstaan.” De
kans bestaat dat dit artikel met succes kan
worden ingeroepen omdat je als verweer
zou kunnen opwerpen dat het aanzicht van
het lijden van de hond “een macht” voortbracht waaraan je niet kon weerstaan. De
kous is hier echter niet mee af aangezien je
op gebied van burgerlijk recht nog aan-

ONZE WEBSITE WERD IN EEN
VOLLEDIG NIEUW KLEEDJE GESTOKEN !
sprakelijk zou kunnen gesteld worden. Het is namelijk niet uitgesloten
dat de eigenaar van de auto of diens verzekeraar op basis van jouw
handelen schadevergoeding zal eisen, omdat men van oordeel is dat
een normaal en zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden niet het recht in eigen handen zou nemen door het raam te
breken zonder de politie te bellen.
Om dat de vermijden is het altijd beter de politie te verwittigen vooraleer je enige actie onderneemt. Dat is de tweede hypothese: Je belt
de politie op om een geval van dierenverwaarlozing te melden en verzoekt de politie dringend tussen te komen om de hond te bevrijden.
Dierenverwaarlozing is een misdrijf waarvan de bestraffing voorzien is
in de dierenwelzijnswet van 1986. De politie heeft dus het recht én zelfs
de plicht om één van de ramen open te breken om de verwaarlozing
te stoppen. Oproepen over dieren krijgen echter meestal wel de laagste prioriteit. Bij een oproep kan je daarom vermelden dat indien de
politie niet binnen de twintig minuten aanwezig is, je niet zal kunnen
weerstaan aan de drang om de hond te redden door één van de ramen
te vernielen. Naar mijn mening heb je dan een sterke zaak, zowel onder
het strafrecht als onder het burgerlijk recht. Het is daarbij van belang
dat je in het proces-verbaal, dat eventueel zal opgesteld worden, vermeldt dat je de politie uitdrukkelijk hebt meegedeeld dat je één van de
ramen zou vernielen indien men niet snel genoeg ter plaatste was. Ook
in het proces-verbaal moet je dan melding maken van een drang om
de hond te redden aan dewelke je niet kon weerstaan. De inhoud van
dit proces-verbaal kan dan gebruikt worden indien je toch nog zou
worden aangesproken op straf- of op civielrechtelijk gebied.
Advocaat Anthony Godfroid

www.bwk-cbm.be

Onze website werd in een volledig nieuw kleedje
gestoken!
Ga er dus gerust een kijkje nemen en aarzel niet om
ons uw mening te geven.
En vergeet niet dat de Blauwe Wereldketen ook een facebookpagina heeft. Zo dit nog niet gebeurd is nodigen wij u uit om onze
pagina te “like(n)”:

Blauwe Wereldketen Ivzw

Hierop vermelden we regelmatig belangrijke gebeurtenissen uit de
wereld van de dierenbescherming maar uiteraard ook info over
onze acties, activiteiten en campagnes.
U kan er tevens uw commentaar, suggesties, enz… op kwijt.

Dus vergeet het niet: volg uw vereniging de Blauwe Wereldketen
op de voet via deze twee media.
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WENST U ONZE PUBLICATIES, MAILINGS, FONDSENWERVINGEN,....
BLIJVEN ONTVANGEN ?
De nieuwe Europese Reglementering inzake de bescherming van het privéleven (RGPD), die sinds 25 mei jl. van toepassing is, vereist uw uitdrukkelijke
toestemming voor het blijven ontvangen van onze publicaties, mailings, fondsenwervingen,...
De gegevens die wij momenteel in ons bezit hebben omvatten uw naam,
voornaam, adres, en in sommige gevallen uw telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden voor volgende doeleinden :
• Versturen van onze driemaandelijkse publicatie “De Keten”
• Versturen van lidkaarten
• Versturen van tombolakaarten
• Versturen van diverse mailings aangaande fondsenwerving, deelname aan onze tombola, rappel lidgelden, onze campagnes, onze
acties,...
Wij garanderen u dat uw gegevens enkel en alleen in deze optiek zullen gebruikt
worden.
Uw gegevens zullen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.
U zal op elk moment kunnen vragen om uw gegevens uit onze databank te
verwijderen, wat dan uiteraard onmiddellijk zal gebeuren.
Mogen wij u bijgevolg vragen om de strook hiernaast in te vullen en aan ons
terug te sturen.
De Blauwe Wereldketen respecteert uiteraard de wetgeving op de bescherming
van het privéleven. U zal op gelijk welk moment uw lidmaatschap kunnen
opzeggen, uw gegevens kunnen aanpassen of ze laten weghalen.
U zal dit formulier tevens kunnen invullen via onze website – rubriek Home of
via mail : contact@bwk-cbm.be
Indien wij geen enkele reactie van u ontvangen zullen wij er van uit gaan dat u
er mee akkoord gaat dat uw gegevens in onze databank behouden blijven.
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✁

Ik ondergetekende,

NAAM :		

...........................................................................................................................................

VOORNAAM:		 ...........................................................................................................................................
ADRES:		
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
		

...........................................................................................................................................
		

ga er niet mee akkoord dat mijn gegevens in de databank van de
Blauwe Wereldketen behouden blijven.

		Gedaan te

.................................................................................

		Op

.................................................................................

		Handtekening

.................................................................................

DIERANIMAL - EEN POLITIEKE PARTIJ TOEGEWIJD AAN DIEREN
Een nieuwe politieke partij voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2019: de Belgische dierenpartij DierAnimal.

kingen (caudectomie, onverdoofd castreren, uitsnijden van tanden,
sexen van pasgeboren dieren, …) en de productie van blank
kalfsvlees
het verbieden van jacht
het verbieden van dierproeven
het verbieden van het gebruik van dieren voor vermaak en amusement (circussen, dierentuinen, …)
het verbieden van de verkoop van vogel-, knaagdier- en reptielenkooien alsook aquaria
een verplichte bedenktijd alvorens een dier te adopteren
restaurants verplichten om veganistische menu’s voor te stellen

Deze partij bestaat sinds 19 februari 2018 en is tweetalig, antispeciesist
en ecologisch. Deze partij wenst de kwestie van dierenrechten in het
midden van de publieke aandacht te plaatsen en schrijft zich in als de
19de dierenpartij ter wereld. In Nederland en Portugal hebben deze
partijen zelfs zetels gewonnen. De wens van de stichters is om een
partij te creëren die als principe de gelijkheid van alle levende wezens
heeft rekening houdend met mensen, zeker de meest kwetsbare, en
de planeet.

•
•
•

Antispeciesist in essentie, omdat men een dier niet discrimineert op basis
van zijn gegeven soort, met name niet-menselijk, wil
DierAnimal dierenwelzijn en de waardigheid van
dieren inschrijven in de Constitutie, eveneens het feit
dat dieren levende wezens zijn voorzien van gevoelens.

Het opklimmen tot het parlement wordt echter geen gemakkelijke taak
aangezien de deelname aan de verdeling van de
zetels in de regionale en federale parlementen
(maar niet europees) bepaald wordt vanaf
een kiesdrempel van 5%. In Nederland heeft de
dierenpartij, die al een tiental jaren bestaat,
2 zetels in het Nederlands Lagerhuis en 53 verkozenen op verschillende niveaus, waaronder
Europa. De broederpartij in Portugal heeft één
afgevaardigde en een dertigtal lokale raadsmannen. In Frankrijk, na een bestaan van 6 maanden,
heeft de dierenpartij 1,1% van de stemmen
gehaald tijdens de verkiezingen van juni 2017.

In hun programma, dat een twintigtal pagina’s
bevat, wil de partij:
• een einde maken aan de intensieve en industriële veehouderijen
• een radicale verbetering van de toestanden bij
het kweken van dieren
• het verbieden van kwekerijen voor foie gras,
het houden van kippen in legbatterijen, vermin-

•
•
•
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VAKANTIE ZONDER DROPPING
De zomervakantie komt dichterbij.
Het is dus hoog tijd om na te denken over het
feit of u al dan niet uw trouwe viervoeter mee
zal nemen op vakantie of niet. Indien niet, zal
er een oplossing gevonden moeten worden

om hem op te vangen: pension? pet-sitting?
vertrouwenspersoon die op hem zal passen
tijdens uw vakantie?
Op de website http://www.vakantie-zonder-dropping.be/ vind u nuttige informatie
terug die u zal helpen bij het voorbereiden
van het verblijf van uw viervoeter.
In bijlage aan deze “Keten” vindt u een affiche
van onze campagne “Doe zoals ik: laat ze
niet in de steek!”. U kan deze affiche op uw
venster plakken om uw mening in verband
met het achterlaten van dieren aan te tonen.
Wenst u een aantal gratis exemplaren om
mee te geven aan familieleden en/of vrienden, aarzel niet om ze aan te vragen via de
gebruikelijke wegen (per telefoon op 02/673
52 30 – per e-mail: contact@bwk-cbm.be –
per brief: Visélaan 39 te 1170 Brussel).
We beschikken tevens over postkaarten en
stickers.
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ADOPTEER EEN DIER VIA DE BLAUWE WERELDKETEN
Via onze meester tot meester plaatsingsdienst kan u een hond adopteren.
Hieronder vind u een lijst van honden die wachten op een adoptie:

1 Bearded Collie

5 jaar

gecastreerde reu (zie foto – “Patmol”)

1 Border Collie

3 jaar

reu

1 Amerikaanse Bulldog

2,5 jaar

teef
gecastreerde reu (zie foto “Vygo”)

1 Vizsla

3 jaar

1 Berner Sennenhond

18 maanden reu

1 Pinscher

4 jaar

reu

1 Shih Tzu

4 jaar

gecastreerde reu

1 kruising Beauceron/Labrador

2,5 jaar

gesteriliseerde teef (zie foto “Zycka”)

2 kruising Herders

8 weken

puppy’s

1 kruising Duitse Herder

7 maanden reu

1 kruising Golden retriever/Labrador

7 maanden reu

1 kruising Labrador/Am. Staffordshire

18 maanden gecastreerde reu

1 kruising Labrador

2 jaar

teef

Europees korthaar – driekleurig

4 jaar

gesteriliseerde kattin (zie foto “Ambre”)

Europees korthaar – driekleurig

5 jaar

gesteriliseerde kattin (zie foto “Rubis”)

Volwassen katten

Kruising Beauceron/Labrador
– teef – 2,5 jaar - gechipt
“Zycka”
OK met honden. Ok met katten. Ok met kinderen.
Op zoek naar een baasje met
wie ze lange wandelingen kan
maken, liefst zonder leiband
want is gehoorzaam.

21

Wenst u meer inlichtingen over één van
deze honden met het oog op een adoptie, aarzel niet langer en neem contact
op met Mevr. VANDEBROEK, de verantwoordelijke voor onze plaatsingsdienst,
op volgend nummer: 02/452.59.42.
U kan deze dienst elke werkdag bereiken van
9u tot 12u en van 13u30 tot 18u.
U kan eveneens de lijst van de te adopteren
dieren raadplegen op onze website www.
bwk-cbm.be onder de rubriek “Wat Wij
Doen”.

Bearded Collie – gecastreerde reu – 5 jaar
– gechipt.
“Patmol”
Hij is dol op mensen, kinderen en kan goed
om met andere honden. Hij is heel lief,
behaard, zindelijk en een tuin of dagelijkse
wandelingen zouden voor hem ideaal zijn.
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Vizsla – gecastreerde reu – 3,5 jaar – gechipt
en in orde met vaccins. “Vygo”
Ok met katten. Niet OK met kinderen!
Op zoek naar een baasje met geduld en
bekwaam om hem “weer op te voeden”
want de hond lijdt aan angst en ongerustheid vanwaar een risico op bijtongevallen.

Ambre – Europees
korthaar – kattin – van 4
jaar–Gesteriliseerd en
geïdentificeerd.

Rubis – Europees
korthaar– kattin – van
5 jaar – Gesteriliseerd
en geïdentificeerd.

Hoe kan u uw financieel
steentje bijdragen ?

OVERZICHT UITGAVEN 2017
Hieronder vindt u een klein overzicht van de belangrijkste
uitgaven gedurende 2017:
Drukwerken en kantoorbenodigdheden
Telefoon
Postkosten
De Keten (drukken + versturen)
Sterilisatie zwerfkatten
Eten zwerfkatten
Werking buitenland
Erelonen dierenartsen, advocaten,…
Financiële tussenkomsten
Plaatsingsdienst

€ 11.382,84
€ 3.008,37
€ 11.674,67
€ 18.721,17
€ 30.994,57
€ 1.026,58
€ 17.470,00
€ 21.548,21
€ 7.450,23
€ 3.900,00
--------------€ 127.176,65

Op die manier ziet U, beste leden, hoe uw lidgelden en giften
besteed worden en kan u er zich zelf van gewissen dat zonder
uw financiële steun niets mogelijk is!
FINANCIEEL
HOE KAN U UW

DRAGEN
STEENTJE BIJ
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Door uw lidgeld te hernieuwen :
• Aansluitend lid
€ 15,00
• Beschermend lid
€ 20,00
• Erelid
€ 40,00
Door een gift te storten. Eventueel een extratje voor onze fonds “sterilisatie/castratie” zwerfkatten.
Door een permanente opdracht. U kan maandelijks een bedrag naar uw
keuze storten; op het einde van het jaar brengt dit een aardig sommetje op.
Het volstaat hiervoor een doorlopende opdracht aan uw bank te geven.
Door de Blauwe Wereldketen bekend te maken bij vrienden en familie
en hen aan te moedigen om bij ons aan te sluiten.
Door deel te nemen aan onze jaarlijkse tombola, waarbij talrijke prijzen
te winnen zijn.
En uiteraard, door bij het opstellen van uw testament ook aan de Blauwe
wereldketen en onze dieren te denken. Op die manier kan u alsu er niet meer
bent toch nog veel betekenen voor onze vereniging. Wenst u meer inlichtingen
aangaande het opstellen van een testament, duo-legaat, enz... neem geruste
contact met ons op, wij helpen u graag verder.
Lidgeld en giften kunnen gestort worden op één van de volgenderekeningen:
• BE25 2100 4231 4482 of
• BE59 0000 0380 5026 of
• BE79 7340 3354 5033 (fonds sterilisatie zwerfkatten)
Onze oprechte dank bij voorbaat !
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Hieronder vindt u antwoorden op een paar vragen die u zich zou kunnen stellen alvorens een testament in het voordeel van onze vereniging
op te stellen:
•
•
•
•

•

De Blauwe Wereldketen mag giften en legaten in ontvangst nemen
Hebt u kinderen of nog in leven zijnde ouders ? Dan kan u nog altijd
een deel van uw vermogen nalaten aan de Blauwe Wereldketen
Welk percentage van uw vermogen kan u aan ons nalaten ? Dat
bepaalt u volledig zelf!
Wenst u een deel van uw vermogen na te laten aan een ver familielid, een vriend, een buur maar u wil vermijden dat die persoon
teveel successierechten moet betalen ? Dan kan u dat regelen
door middel van een duo-legaat.
Hebt u een huisdier (hond, kat of ander) ? U kan in uw testament
laten opnemen dat u wenst dat de Blauwe Wereldketen uw dier na
uw overlijden onder haar hoede neemt en het laat adopteren. Dit
gebeurt onder contract zodat wij kunnen nagaan of het in goede
handen is.

Wenst u nog bijkomende inlichtingen/informatie dan kan u steeds
terecht bij Mevr. Elsen-Verlodt, onze verantwoordelijke voor het verwerken en afhandelen van legaten binnen onze vereniging.
Dit kan telefonisch op het nummer 02/673 52 30 of via e-mail :
marleen.elsen@bwk-cbm.be
Zij helpt u graag verder!

ONTVANG GRATIS “GOED GEREGELD GOED GEGEVEN”,
DE PRAKTISCHE GIDS VOOR SCHENKEN EN
NALATEN AAN DE BLAUWE WERELDKETEN.
BESTELLEN: 02/673 52 30
of contact@bwk-cbm.be

neem de blauwe wereldketen
op in je testament
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Driemaandelijks orgaan van de Blauwe Wereldketen. Internationale vereniging zonder winstbejag, gesticht in 1962, in België
goedgekeurd door koninklijk besluit van 15 juli 1964 en toegestaan in Frankrijk door ministerieel besluit van 23 november 1966.

OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT
TEN VOORDELE VAN DE BLAUWE WERELDKETEN

