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EDITORIAAL
Beste Leden,
Beste Dierenvrienden,

2018 loopt stilaan ten einde. Ik weet niet hoe het voor 
jullie was maar voor mij is dit jaar razendsnel voorbij 
gegaan. 
Dit was mijn eerste jaar als Afgevaardigd-Bestuurder van de 
Blauwe Wereldketen, een functie met meer verantwoordelijkheden en 
bijgevolg ook meer taken, zoals o. a. de redactie van onze publicatie 
“De Keten”.
Ik hoop dat ik jullie niet heb teleurgesteld en dat jullie de vorige edities 
met evenveel aandacht als deze van Mevr. Marleen Elsen-Verlodt zal 
gelezen hebben.

De Keten staat zoals gewoonlijk boordevol informatie omtrent de 
nieuwigheden in de drie gewesten, het congres ICAWC van oktober 
jl. en niet te vergeten: de resultaten van onze jaarlijkse tombola. 
U heeft misschien een mooie prijs gewonnen. Ik hoop het van ganser 
harte. En, beste leden, vergeet niet om uw lidgeld te vernieuwen. 
Zonder uw steun is niets mogelijk! Meer informatie daarover vindt u 
verder in deze Keten. 

Indien u nog niet over een kalender voor 2019 beschikt, hebben wij 
nog enkele exemplaren in voorraad. Alle informatie om ze bij ons te 
bestellen vindt u op pagina 24 van deze Keten.

Nathalie Vanhinderdael
Afgevaardigd-bestuurder

 
LIDGELDEN 2019

Ik wens deze publicatie opdragen aan mijn trouwe vier-
voeter Xena (links op de foto hieronder) die 15 oktober jl. 

overleden is ten gevolge van een lange ziekte.

Mij rest alleen nog u een vrolijk kerstfeest en een prettig eindejaar toe 
te wensen, samen met uw familie, vrienden en uw viervoeters, kortom 
met al diegenen die u lief zijn.

En denk eraan, hebt u ergens een vraag in verband met dierenwelzijn 
en/of -bescherming, aarzel niet en neem gerust contact met ons op. 
Wij helpen u graag verder! 

Tot volgend jaar!!
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LIDGELDEN 2019

Aan al onze leden, sympathisanten, dierenvrienden, ...
Vergeet niet dat zonder uw steun niets mogelijk is.
Zonder u geen acties, geen campagnes, geen vooruitgang.
Daarom vragen wij u om ook in 2019 aan onze dieren te 
denken.
Lidgelden en giften zijn steeds welkom op volgend rekening-
nummer :

BE25 2100 4231 4482 of BE59 0000 03805026

De bedragen van de lidgelden blijven ook dit jaar onveranderd :

• Aansluitend lid € 15,00
• Beschermend lid € 20,00
• Erelid  € 40,00

U kan ons ook helpen door een maandelijkse storting te doen “Vele 
kleintjes maken één groot”.
Dit kan door het formulier hiernaast in te vullen en het aan uw bank te 
bezorgen voor verdere opvolging.

Gelieve mijn rekening  

nr  ................................................................................................................................................................

te debiteren voor een bedrag van €   .............................................................

(€ 2,50 - € 5,00 - € 10,00 – …), 

en dit elke maand op  ........................................................................................................  

en te storten op rekening van de Blauwe Wereldketen 
BE25 2100 4231 4482 of BE59 0000 0380 5026.

Deze opdracht blijft geldig tot ik ze annuleer.

Naam :  ...........................................................................................................................

Voornaam :  ...........................................................................................................................

Adres :   ...........................................................................................................................

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

Postnummer :  ...........................................................................................................................

Gemeente :   ...........................................................................................................................

Datum :  ...........................................................................................................................

Handtekening :  ..................................................................
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DE TERUGKEER VAN DE WOLF IN BELGIË

Er werd reeds lang over gespeculeerd. We weten nu met 
zekerheid dat de wolf terug in België verblijft. Het verbaast 
ons niet dat België het laatste Europees land is waar de wolf 
terug leeft want we zijn een klein, dichtbevolkt land met 
weinig grote wouden aangepast aan het wolvenleven. 
Anderzijds leven in onze bossen heel wat reeën, herten, ever-
zwijnen en ander wild, … wat dan ook zijn basisvoeding is.

Ze komt uit Duitsland, heeft zo’n 500 km in 10 dagen afgelegd en is 
via Nederland naar ons land gekomen. Sinds 2 januari 2018 vertoeft 
ze in de streek van Beringen, niet ver van het militair domein van 
Leopoldsbrug op 50 km van Luik. De aanwezigheid van Naya 
veroorzaakte een positieve boost bij heel wat verenigingen die zich 
inzetten voor het leefmilieu. De laatste wolf gespot en tevens ook 
gedood in Erezée dateert van 1897.
Een tweede gespotte wolf die ook via Nederland ons land binnen-
kwam, werd jammer genoeg op 11 maart overre-
den in Opoeteren (Maaseik). Een grondige autopsie 
bevestigde dat het hier om een bijna éénjarige wolf 
in goede conditie ging. Hij was afkomstig uit 
Centraal Europa.
In Wallonië, voornamelijk in de streek van La 
Roche-en-Ardenne werden er in maart laatstleden 
verschillende kadavers van wild en schapen met 
karakteristieke beten gevonden. Wetenschappers 
en dierenartsen zijn overtuigd dat dit het werk is 

van één of meerdere wolven. Spijtig genoeg zijn de speekseltesten 
niet duidelijk genoeg voor een onweerlegbare DNA identificatie. 
De wolf is een heel discreet dier. Het blijft erg moeilijk om hem te 
observeren alhoewel er genoeg sporen en aanduidingen zijn, onder 
andere in de wijduitgestrekte wouden, vlakten en valleien rond 
Saint-Hubert, in totaal een territorium van zo’n 100.000 hectaren.
In 2016 had een taxidermist een toevallige ontmoeting met een wolf. 
Hij zag het dier van ongeveer 20 meter afstand maar had de tijd niet 
om het te fotograferen.
De wolf is een volledig beschermd zoogdier volgens een Europese 
wet van 1982 (Conventie van Bern). Het dier had dus niks te vrezen 
bij deze ontmoeting en de getuigenis is geloofwaardig; een paar 
weken voordien werden er zeven schapen doodgebeten door één 
of meerdere wolven.
Wilde dieren kennen geen grenzen, zo werd er een wolf gefotogra-
feerd in Nicey-sur-Aire, een Franse gemeente op 70 km van België. 

Hetzelfde gebeurde in het Duitse 
Ludwigswinkel op 150 km van de 
Belgische grens. Veel foto’s en video’s 
bewijzen de aanwezigheid van een belang-
rijke roedel wolven.

EEN BEPAALD SOCIAAL GEDRAG
Een roedel wolven heeft een sociale hiërar-
chie bestaande uit een dominante wolf en 
wolvin, de welpjes van het laatste jaar als-
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ook die van de vorige jaren. De trouwe wolf staat 
de wolvin bij en waakt over haar en over de 
andere roedelleden. Zij adopteren ook wezen 
welpjes die onmiddellijk mee in de groep worden 
opgenomen. Toch zijn er ook vaak hevige macht 
duels tussen volwassen wolven waar bij afloop 
een wolf of wolvin uit de groep wordt gestoten. 
Dit dier gaat dan op zoek naar een nieuw territo-
rium en een ander soortgenoot om een nieuwe 
roedel te starten.

VERHALEN EN LEGENDES
De reputatie van de wolf verschilt volgens culturen of 
regio’s in Europa alsook wereldwijd. Onze kinderen krijgen 
vaak vanaf hun eerste kinderjaren een niet al te flatterend beeld van 
de wolf voorgeschoteld. “Roodkapje en de wolf” van Charles 
Perrault, “De wolf en het lam” van Jean de la Fontaine, “De drie 
biggetjes”, dit heel oud sprookje werd door de Disney studio’s in 
1933 verfilmd. Naast deze sprookjes zijn er nog veel weerwolfver-
halen. 

In heel wat Europese landen wordt hij sinds de 17de eeuw afge-
schilderd als de schoonmaker van de slagvelden na de slachtpartijen 
tijdens de vele oorlogen. Rome, daarentegen, vereert de wolvin die 
volgens de mythologie Romulus en Remus, stichters van de stad, 
van de dood gered heeft. Het is dan ook niet toevallig dat er heel 

veel wolven (600 à 800) in Italië leven.

Weet wel dat we woorden zoals “welpen” en “roe-
del” op een positieve manier gebruiken bij onder 
andere de scouts.

WAT DOEN WANNEER WE EEN WOLF ZIEN?
Volgens specialisten hoeven we bij een ont-
moeting met een wolf zeker niet te panikeren. 

Wolven zijn schuw van mensen en zullen hun 
nabijheid alvast niet opzoeken. Ze vluchten 

onmiddellijk om op een veilige afstand de situatie te 
observeren. Probeer hem vooral niet te benaderen en 

te aaien!

Het zou heel uitzonderlijk zijn om een wolf in één van onze bossen te 
zien en moest het zo zijn, probeer dan zo snel mogelijk een paar 
foto’s te maken. We staan ver van de situatie in Frankrijk waar in 
sommige gebieden het aantal wolven verviervoudigd is de laatste  
10 jaren. Herders zijn hier terecht ongerust als we zien dat er in 2017 
zo’n 3200 van hun dieren (met schadevergoeding) gedood zijn. 

Eén iets staat vast: de mens en de wolf schrijven samen een nieuw 
hoofdstuk in de geschiedenis.
   Christian De Meyer

Overgenomen uit “Help Animals info” van juni 2018
Met onze oprechte dank.
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KRAKAU – CONGRES ICAWC 2018
Zoals elk jaar nam Mevr. Elsen-Verlodt Marleen ook dit jaar weer deel 
aan het ICAWC congres 2018 dat plaats had in Krakau op 10 en 
11 oktober.

Jammer genoeg stond er dit jaar geen bezoek aan een asiel op het 
programma.  Dit maakt het congres uiteraard niet minder boeiend, 
maar het is altijd interessant om te zien hoe het er in andere landen 
aan toe gaat.

Er was alweer een veelheid aan sprekers die elk op hun beurt interes-
sante en leerrijke onderwerpen aankaartten.

Hieronder vindt u een greep uit de talrijke onderwerpen :
• De toestand in Guatemala (Centraal Amerika)  : een bevolking 

van 20.000 mensen, heel veel armoede en een gebrek aan dieren-
artsen.  In 2008 werd gestart met een inentingsprogramma tegen 
hondsdolheid en sterilisatie.  Eénmaal per jaar ging een team vrij-
willigers ter plaatse. Maar gezien het een heel gevaarlijk gebied is 
en de veiligheid van de vrijwilligers die ter plaatse gaan ook belang-
rijk is werd “telemedicine” opgestart.  Hoe werkt het ?  De eigenaar 
belt naar de “eerste hulplijn”.  Hij geeft een zo goed mogelijke 
beschrijving van het ziektebeeld van het dier, geeft ook aan welke 
ziektes het dier eventueel al gehad heeft.  Aan de hand van een 
foto of een video van de hond kan dan al een eerste diagnostiek 
opgesteld worden en kan er een behandeling gestart worden zon-
der dat een dierenarts ter plaatse moet gaan.  Het spreekt vanzelf 
dat in ernstige gevallen het dier geëvacueerd wordt.

• Huishoudelijk geweld en dierenmishandeling : waar sprake is 
van dierenmishandeling komt ook vaak huishoudelijk geweld voor.  
70% van de mensen die slachtoffer waren van huishoudelijk 
geweld gaven aan dat hun misbruiker ook het huisdier mishandel-
de.  Studies hebben aangetoond dat veel vrouwen schrik hebben 
om hun huis te verlaten omdat ze vrezen voor het welzijn van hun 
huisdier; opvangtehuizen nemen geen huisdieren mee op.  Dog 
Trust heeft nu een dienst opgericht om die dieren te helpen : de 
dieren worden opgevangen in opvanggezinnen.  De kosten voor 
eten en dierenarts worden door hen gedragen.  Ze worden ook 
geïdentificeerd d.m.v. een microchip, gevaccineerd en gesterili-
seerd.  Als na afloop van tijd de eigenaar het dier niet terug kan 
nemen, wordt het geplaatst in een adoptiegezin.

• Welzijn van katten die in asielen gehouden worden : soms 
kunnen er sociale spanningen ontstaan.  Het is belangrijk dat kat-
ten plaatsen hebben waar ze zich kunnen verstoppen en terug-
trekken.  Ze moeten kunnen spelen en de mogelijkheid hebben om 
buiten te gaan.  Het is bovendien goed het speelgoed regelmatig 
van plaats te veranderen zodat hun zoeksysteem gestimuleerd 
wordt.  Het is dus belangrijk om de juiste balans te vinden tussen 
negatieve en positieve ervaringen.  

 Wat zijn de kenmerken van sociale spanningen :
  - gebrek aan spelen, aan bewegen
  - obesitas
  - veel blaasontstekingen
  - uitbreken van infecties
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• Een voorbeeld uit Zuid-Amerika : een streek waar honden niet 
beschouwd worden als een huisdier.  Ze zijn dikwijls slachtoffer 
van geweld en mishandeling, weinig verzorging door dierenartsen.

 Er werd een hondenschool opgericht vooral gericht op kinderen.  
In aanvang waren er slechts 12 aanwezigen.  Na verloop van tijd 
al gauw 80 tot 90 aanwezigen per week.  Bij aankomst krijgen de 
kinderen fruit en drinken.  De honden krijgen een leiband en hals-
band.  Er worden hen simpele dingen aangeleerd : wandelen met 
de hond, commando’s geven zoals “zit”, “lig”, en ook agility, wat 
de kinderen het liefst doen.  De honden worden gevaccineerd 
tegen hondsdolheid, ontwormd en eventueel verzorgd zo ze 
verwondingen vertonen of ziek zijn.  Er worden ook dekens 
uitgedeeld, eetkommen, advies gegeven over het bouwen van een 
hok voor de hond,..

 Tijdens de schoolvakanties worden workshops gegeven over hoe 
een hond behandelen, hoe benaderen, enz...  

 Huisbezoeken laten toe om ook aan de ouders de basisnoden 
voor de hond uit te leggen, het belang van sterilisatie,...

 Kinderen die de hondenschool gevolgd hebben besluiten dikwijls 

 om later in het beroepsleven ook iets te doen met dieren (zoals 
assistent bij een dierenarts bvb.).

Uiteraard kwamen nog heel wat andere interessante onderwerpen 
aan bod zoals :
• Hoe tewerk gaan bij het vangen van straathonden met het oog op 

steriliseren, vaccineren, enz...
• Het belang van opvanggezinnen
• Hoe een dier evalueren tijdens zijn verblijf in een asiel
• Herplaatsen van dieren op internationaal niveau
• Inentingsprogramma’s
• Het belang van sterilisatie
• Fondsenwerving
• Enz...
teveel om allemaal op te noemen en te beschrijven.

Dit congres laat ons elk jaar weer toe om heel wat te weten te komen 
over de toestanden in andere landen en om dan telkens weer vast te 
stellen dat de Belgische wetgeving ivm. dierenwelzijn nog niet zo 
slecht is, maar het kan natuurlijk altijd beter !

Marleen Elsen-Verlodt 
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Zoals u zich wel zal herinneren maakt de Blauwe Wereldketen reeds 
sinds 4 jaar deel uit van de EU Dog & Cat Alliance, een Europese 
vereniging die zich inzet voor het welzijn van honden en katten op 
Europees vlak.

Momenteel telt de vereniging 85 leden uit 25 verschillende landen.  
Tweemaal per jaar is er een vergadering tijdens dewelke uitleg gegeven 
wordt over de evolutie op Europees vlak, welke resultaten bereikt 
werden en welke onderwerpen er nog aan bod zullen komen.
Eénmaal per jaar worden tijdens deze vergadering 2 awards uitgereikt 
: een eerste “Lid van het jaar” en een tweede “Beste verdienste”.

En dit jaar in Krakau ging de award “Member 
of the Year 2018” naar Mevr. Elsen-Verlodt 
Marleen.  Zij heeft deze award vooral te dan-
ken aan haar werkzaamheden voor het uit-
werken van het project BelgPAAG (on-line 
verkoop van huisdieren).  Ze werkt – samen 
met een paar medewerkers - nu ongeveer 
18 maanden aan dit project, dat zeker nog 
niet afgewerkt is, maar dat toch al vooruit-
gang boekte.  Zo kregen we de steun van 
twee Europese Parlementsleden nl. dhr. Bart 
Staes en dhr. Marc Demesmaeker, beide 
juichen het project toe.  Ook kregen we 
onlangs een positieve reactie vanuit het 
kabinet van Brussels Staatssecretaris voor 

Dierenwelzijn Bianca Debaets.  Momenteel zijn er onderhandelingen 
aan de gang met een paar websitebeheerders.
Dit alles vraagt veel tijd en inspanning maar het bekomen van de award 
geeft Mevr. Elsen de kracht om vol goede moed door te zetten en al 
het mogelijke te doen om het project tot een goed einde te brengen.

De Raad van Bestuur van de Blauwe Wereldketen en van de Nationale 
Raad voor Dierenbescherming feliciteert Mevr. Elsen met deze belang-
rijke Europese award !

Ze ontving de award uit handen 
van Adrian Burder, CEO van 
Dogs Trust (links op de foto).  
Helaas ontvingen we 3 weken 
na het ICAWC-congres het 
trieste nieuws dat Adrian plots 
overleden was.  Dit nieuws 
kwam werkelijk als een choque 
!  Adrian was een zeer gedre-
ven persoon die zich reeds 
jaren inzette voor het welzijn 
van honden.  14 jaar lang was hij CEO van Dogs Trust.  Hij zal zeer 
gemist worden.  Wij wensen langs deze weg nogmaals onze oprechte 
deelneming aan te bieden aan zijn familie, zijn vrienden, zijn medewer-
kers en al diegenen die gedurende jaren nauw met hem samengewerkt 
hebben.

 
EU DOG & CAT ALLIANCE - AWARDS
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NIEUWS UIT DE GEWESTEN

BRUSSEL :
Dieren zijn levende wezens met gevoel, eigen belangen en 
waardigheid, die bijzondere bescherming genieten.
Op initiatief van staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets, 
keurde het Brussels Parlement op 23 november jl. een ontwerp van 
ordonnantie goed dat dieren erkent als levende wezens met gevoel, 
eigen belangen en een waardigheid, die bijzondere bescherming 
genieten.

Dit is voortaan de formulering van artikel 1 van de wet van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffend de Bescherming en het 
Welzijn der dieren.

Deze verandering in de wetgeving stuurt een duidelijk signaal uit 
naar het Brusselse gerecht: de 

rechtbanken zullen gevallen 
van dierenmishandelingen en 

-verwaarlozing veel ernsti-
ger moeten nemen.

Verschillende adviezen werden goedgekeurd door de Brusselse 
Raad voor dierenwelzijn:
• Positieflijst voor reptielen – 27.11.2017 (gebaseerd op de lijst 

van de Waalse Raad voor dierenwelzijn – zie artikel verder) – nog 
niet omgezet in wetgeving

• Slachten zonder bedwelming – 27.11.2017 – nog niet omgezet 
in wetgeving

• Hybride katten – 26.06.2018 – nog niet omgezet in wetgeving
• Verbod op de fok van “Fold” katten vanwege congenitale 

osteochondrodysplasie – 21.06.2018 – nog niet omgezet in 
wetgeving

• Erkenningsprocedure voor occasionele kwekers van honden en 
katten – 21.06.2018 – nog niet omgezet in wetgeving

• Wettelijk kader voor opvanggezinnen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest – 21.09.2018 – nog niet omgezet in 

 wetgeving
• Verbod op de verkoop van levende dieren op openbare markten 

– 21.09.2018 – nog niet omgezet in wetgeving
• Minimale normen  voor het houden van paardachtigen – 

18.10.2018 – nog niet omgezet in wetgeving

Deze adviezen kunnen op de website van Leefmilieu Brussel 
geraadpleegd worden: https://leefmilieu.brussels/themas/dieren-
welzijn/brusselse-raad-voor-dierenwelzijn-een-nieuwe-gewestelijke-
instantie
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WALLONIË :
Waalse Code van Dierenwelzijn
Op 3 oktober jl. werd de eerste Waalse Code voor 
dierenwelzijn in plenaire zitting van het Waals 
Parlement aangenomen en zal deze op 1 januari 
2019 in werking treden. 
Een historische stemming voor het dierenwelzijn in Wallonië.

Deze Code met 12 hoofdstukken en 109 artikels, spreekt onder 
andere over het houden van dieren, verboden praktijken en toege-
laten ingrepen op dieren, over de handel van dieren, over het trans-
port van dieren en de invoering van dieren op het Waals grondge-
bied, over het doden van dieren, over de experimenten uitgevoerd 
op dieren alsook de controle, het onderzoek, de vaststelling, de 
vervolging, de bestraffing en de herstellende maatregelen van over-
tredingen met betrekking tot dierenwelzijn.

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 mate van bewustzijn.
Een vergunning zal voortaan nodig zijn om een dier te bezitten. 
Vanaf de inwerkingtreding zal het dumpen, de verwaarlozing en de 
mishandeling van een dier verboden zijn, net zoals het beperken van 
hun bewegingsvrijheid. De mishandeling zal streng bestraft worden, 
de criminele aard van de feiten kan weerhouden worden voor de 
ergste gevallen van mishandeling.

Sticker en kaart « Hulpdiensten, redt ook onze 
dieren » 
Na het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 
Vlaams Gewest, heeft het Waals Gewest uiteindelijk 
ook een “Redt onze huisdieren” sticker uitgebracht 
om de hulpdiensten te informeren dat er ook huis-

dieren aanwezig zijn!

Wallonië zet tevens ter uwer beschikking een kaart om in uw hand-
tas of portefeuille te steken. Ze geeft u de mogelijkheid om in alle 
omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van een hospitalisatie of een 
ongeplande en lange afwezigheid, anderen te laten weten wie voor 
uw huisdier thuis moet zorgen.
 
U kan ze op de volgende manier bestellen:
- via de website www.wallonie.be, 
- door het nummer 1718 te bellen,

- door uw gegevens 
via privé-bericht te 
sturen naar de 
Facebook-pagina 
van Dierenwelzijn 
Wallonië.
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Positieflijst van zoogdieren
De nieuwe lijst van zoogdieren die gehouden 
mogen worden zonder afwijking, opgesteld op 
initiatief van Waalse Minister voor Dierenwelzijn 
Carlo Di Antonio, werd in september jl. aangeno-
men. Het Besluit van de Waalse Regering van 24/07/2018 met de 
lijst van zoogdieren die gehouden mogen worden werd op 
25/09/2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in 
werking op 1 januari 2019.
Deze nieuwe lijst vervangt die van 2009.

U kan de lijst raadplegen op de website: http://diantonio.wallonie.
be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actu-
alites-52.html

Welke zijn de veranderingen? 
• Uitbreiding van de lijst
Dieren die voor productiedoeleinden gehouden 
worden en, die niet op de positieflijst van 2009 
stonden, worden geïntegreerd in de nieuwe 
Waalse lijst. Deze lijst introduceert nieuwe soor-
ten: Amerikaanse bizon en reeën.
• Uitsluiting van sommige zoogdieren
De soorten die als “invasief” beschouwd worden 
door de Europese wetgeving, voornamelijk de 
Siberische grondeekhoorn en de Muntjak, zijn niet 

meer op de positieflijst overgenomen. Voor de houders 
van dieren die voor productiedoeleinden gehouden 
worden van een soort die niet op de lijst voorkomt, 
zoals de Muntjak, wordt een overgangsperiode van 
één jaar voorzien teneinde hen toe te laten zich aan te 

passen of om hun activiteiten stop te zetten.
Overeenkomstig met de van kracht zijnde wetgeving kan een 
afwijking aangevraagd worden door Waalse zelfstandigen bij de 
Waalse Overheidsdienst. Deze afwijking is niet nodig voor erkende 
Waalse asielen.

Wat betreft de lijsten van reptielen die vrij gehouden mogen worden 
in Wallonië; de Minister zal deze weldra voor goedkeuring voorleg-
gen aan de Waalse Regering.
Intussen kan het advies van de Waalse Raad voor dierenwelzijn, met 

als doel een positieflijst voor reptielen die gehouden mogen 
worden door particulieren op te stellen, en die op 

21 april 2017 goedgekeurd werd, op de website 
geraadpleegd worden: 
http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/
CWBEA-avis-reptiles.pdf

Op de meer dan 11.000 doorgenomen gekende 
soorten van reptielen heeft de werkgroep er 

232 behouden die op de positieflijst staan, waar-
onder geen enkele giftige soort of krokodil. 
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VLAANDEREN :

Huisdieren worden de norm in huurcontracten
Het houden van huisdieren als huurder wordt de nieuwe norm in 
standaardcontracten voor een huurwoning. Ben Weyts, minister 
voor Dierenwelzijn, heeft met de Verenigde Eigenaars een akkoord 
bereikt. Deze organisatie behartigt de belangen van verhuurders en 
biedt standaardcontracten aan. Vanaf nu worden dieren niet meer 
geweigerd maar worden ze toegelaten tenzij uitzondering of indien 

de woning daar niet voor geschikt is. “Zo brengen we de huur-
contracten in overeenstemming met recente rechtspraak én zorgen 
we ervoor dat dierenliefhebbers geen afscheid moeten nemen van 
hun dieren wanneer ze gaan huren” aldus Ben Weyts.

Tot nu toe was de huurmarkt niet erg diervriendelijk, wat vaak voor 
moeilijkheden zorgde. Indien u weet dat 1 op 5 Vlaamse huis-
houdens een hond heeft en 1 op 4 huishoudens een kat heeft, maar 
1 op 4 Vlamingen geen eigenaar, maar huurder is. Inderdaad in de 
contracten stond een clausule waarin gestipuleerd werd dat dieren 
niet toegelaten werden tenzij ze een schriftelijke toestemming 
kregen van de huurder. Deze toestemming mocht op eender welk 
moment ingetrokken worden. Huurders werden soms uit hun 
woning gezet omdat ze huisdieren hadden. Dit had enkele rechts-
gedingen tot gevolg, waarbij ze vaak door de rechter gelijk kregen 
vanwege schending van het recht op privacy. 

Nu is er een nieuwe clausule waarin staat dat de verhuurders het 
houden van huisdieren niet mogen verbieden. Enkel wanneer het 
reglement van het appartementsgebouw dit verbiedt of indien de 
woning ongeschikt is voor dieren, denk aan een grote hond in een 
kleine studio, kan het verboden worden.
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Alle Vlaamse asielen op 1 website
Op 4 oktober jl., Werelddierendag, werd de website www.adopteer-
eendier.be gelanceerd op initiatief van Vlaams minister voor 
Dierenwelzijn Ben Weyts. Op deze website heeft men een overzicht 
van alle dieren die in asielen wachten op een nieuwe thuis. Er werd 
€ 30.000 geïnvesteerd zodat alle 120 erkende asielen in Vlaanderen 
toegang hebben tot éénzelfde online platform. 
Op de nieuwe website kan men eenvoudig dieren opzoeken per 
provincie, per soort, per ras, per leeftijd,… Tot nu toe hadden niet 
alle asielen een eigen website en diegenen die er wel één hadden 
gebruikten allemaal een ander systeem. Ook dierenartsen zullen 
(medische) informatie kunnen toevoegen. 
Hopelijk zal dit initiatief er voor zorgen dat meer mensen met een 
dierenwens zich naar dieren in asielen richten.

VANAF 1 JANUARI 2019
Is het verboden om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kermis-
attracties te gebruiken of te organiseren waarbij pony’s of paarden 
gebruikt worden voor het vermaak van mensen.

Sterilisatie van huiskatten – Wallonië: alle katten geboren vóór 
1 november 2017 moeten gesteriliseerd worden!

Inwerkingtreding van de Waalse Code voor Dierenwelzijn

Inwerkingtreding van de positieflijst voor zoogdieren die gehouden 
mogen worden – Wallonië 
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Hoofdprijs B.W.K.-Tombola

DVD homecinema
Winnend nummer:  12687

A. KAARTEN van ¤ 7,00 (= oranjezalm)
Winnend nummer

12687 DVD Home cinema
01607 Videocamera
02023 Bongobon “Honden 
  welkom”
02313 Tablet
02519 Bongobon WE puur Natuur
10624 Kleuren T.V
12300 GPS-systeem
13246 Bongobon “Honden 
  welkom”
14721 Docking station
15732 GSM

Originele werken van hedendaagse kunstschilders
Winnend nummer

02359 Landschap (Coudijzer Jozef)
05014 De honden (Soens)
05888 The Bridge Argenteuil     
(Claude Monet - Repro)

Electrische huishoudapparaten, 
luxe- en siervoorwerpen, enz...
Winnend nummer

00014 Wandklok
00095 Cadocard (Tom & Co)
00195 Keukenweegschaal
00379 Polshorloge
00408 Mixer
00409 Polshorloge
00488 Broodoven
00554 Sierkussen
00636 Polshorloge
00686 Portefeuille
00694 Schrijfset
00707 Vivabox Tijdschriften en kranten

TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA…
OFFICIELE LIJST VAN DE WINNENDE NUMMERS VAN DE 35ste TOMBOLA VAN DE

Tombola toegelaten bij Koninklijk Besluit van 21 november 2017 – Nr. 3229930

Openbare trekking: zaterdag 17 november 2018 op de zetel van de “Blauwe Wereldketen”
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00753 Tas voor draagbare PC
00947 Electrische tandenborstel
00953 Fototoestel
00968 Sjaal
00981 Pluchen diertje
01007 Polshorloge
01083 Abonnement 1 jaar op 
  dierentijdschrift
01098 DVD - tekenfilm
01185 Polshorloge
01256 Tafellaken
01307 Kruimeldief
01356 Warmhoudplaat
01409 Koffiezetapparaat
01585 Polshorloge
01689 Tafellaken
01696 Electrische waterkoker
01714 Blu-Ray speler
01799 Schrijfset
01816 Boek over dieren
01891 Balpen Parker
01914 Handtas
01923 Beauty-case
02108 Wafelijzer
02121 Boek
02151 Memobord

02331 Peper- en zoutstel
02449 Set 6 keukenhanddoeken
02488 Gezelschapsspel
02508 Schrijfset
02533 Electrische tandenborstel
02559 Sjaal
02577 Massagekussen - Shiatsu
02582 Abonnement 1 jaar op 
  dierentijdschrift
02595 Fantasiejuweel
02604 Das
02607 Polshorloge
02684 Wekkerradio
02688 Zonnebril
02776 Boek
02778 Tafelset
02840 Stripverhaal
02875 Paraplu
02875 Reiswekker
02958 Balpen Parker
03003 Paraplu
03062 Plaid
03201 Gezelschapsspel
03256 Bureaulamp
03387 Kruimeldief
03607 Broodrooster

03657 Gezelschapsspel
03712 Boek over dieren
03717 Balpen Parker
03769 Polshorloge
03789 Zakrekenmachine
03790 Koptelefoon
03807 Boek
03808 Cadocard (Tom & Co)
03906 1 paar lakens
03907 Geldbeugel
03941 Koptelefoon
04003 Warmhoudplaat
04046 Polshorloge
04078 Memobord
04176 Polshorloge
04241 Paraplu
04319 Boek
04343 Polshorloge
04353 DVD - tekenfilm
04494 Set 6 badhanddoeken
04598 Mixer
04653 Polshorloge
04780 Geldbeugel
04856 Scheerapparaat
04900 Abonnement 1 jaar op 
  dierentijdschrift
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TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA…
VERVOLG OFFICIELE LIJST VAN DE WINNENDE NUMMERS

12008 Zonnebril
12147 Polshorloge
12288 Fantasiejuweel
12298 Kleine reiskoffer
12358 Pluchen diertje
12402 Sierschotel
12415 Tas voor portable PC
12422 Tafelset
12511 Pluchen diertje
12511 Set 6 badhanddoeken
12520 Handtas
12597 Broodrooster
12769 Beauty-case
12812 Weegschaal
12837 DVD-speler
12871 Frituurpan
12909 Boek over dieren
12939 Bestek
12963 Abonnement 1 jaar op 
  dierentijdschrift
13061 Abonnement 1 jaar op 
  dierentijdschrift
13129 Verdeler voor keukenrol, ...
13153 Handtas
13208 Bongo “Ontbijt met bubbels”

04918 Bureaulamp
05064 Polshorloge
05091 Stofzuiger 
05101 Blaasradiator
05111 Koffiezetapparaat
05156 Weegschaal
05180 Badlaken
05273 Bestek
05373 Fotoalbum
05426 Sierkussen
05463 Vivabox “Parfum voor haar”
05528 Wandklok
05589 Memobord
05615 Stripverhaal
05630 DVD - tekenfilm
05693 Haardroger
05700 Set 6 keukenhanddoeken
05730 Zakrekenmachine
05761 Cadocard (Tom & Co)
10101 Strandlaken
10231 Schrijfset
10272 Plaid
10331 Polshorloge
10350 Kleine reiskoffer
10432 Citruspers

10441 DVD - tekenfilm
10448 Polshorloge
10528 Fotohouder
10644 Ladyshave
10844 Reiswekker
10963 Tas voor portable PC
11005 Polshorloge
11022 Strandlaken
11086 Fotohouder
11202 Boek
11241 Zonnebril
11477 Senseo
11538 Polshorloge
11570 Toiletzak
11571 Vivabox “Parfum voor hem”
11589 Peper- en zoutstel
11602 Keukenweegschaal
11650 Vivabox Tijdschriften en   
  kranten
11698 Badjas
11725 Cadocard (Tom & Co)
11726 Stoomstrijkijzer
11807 Electrisch mes
11883 Das
11969 Bongo “Apero & co”
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13356 Tafelset
13358 Tas voor draagbare PC
13454 Haardroger
13503 Boek
13531 Pluchen diertje
13570 Boek
13669 Fotoalbum
13689 Paraplu
13741 Polshorloge
13796 Toiletzak
13814 Strandlaken
13838 Portefeuille
13839 Wekkerradio
13899 Badlaken
13978 Citruspers
14012 Verdeler voor keukenrol, ...
14040 Pluchen diertje
14044 Blaasradiator
14110 Sierschotel
14148 Plaid
14275 Zakrekenmachine
14303 Boek over dieren
14357 Schrijfset
14358 Abonnement 1 jaar op 
  dierentijdschrift

14410 Bongo “Magazines en 
  kranten”
14554 Polshorloge
14562 Tafellaken
14625 Das
14732 Gourmetset
14803 Kurkentrekker
14900 Polshorloge
14920 Wekkerradio
15061 Keukenweegschaal
15090 Boek
15130 Polshorloge
15131 Kurkentrekker
15273 Bongo “Apero & co”
15312 1 paar lakens
15318 Fantasiejuweel
15318 Fotoalbum
15369 Abonnement 1 jaar op 
  dierentijdschrift
15421 Electrisch mes
15422 Polshorloge
15455 Boek over dieren
15521 Polshorloge
15541 Polshorloge
15553 Badjas

15694 Polshorloge
15746 Electrische waterkoker

Verrassing
•  de nummers eindigend op de 2 volgende 

cijfers winnen een verrassing: 
 94

•  de nummers eindigend op de 3 volgende 
cijfers winnen een verrassing: 

 158 en 168 en 183 en 378 en 547

B. KAARTEN van ¤ 3,00 (= paars)

Winnend nummer
32189 Kleurentelevisie (Klein model)

Electrische huishoudapparaten
Luxe- en siervoorwerpen, enz..., enz...
Winnend nummer

30542 Plaid
31170 Set reistassen
30027 Wekkerradio
30034 Minuterie
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TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA…
VERVOLG OFFICIELE LIJST VAN DE WINNENDE NUMMERS

30036 Citruspers
30052 Polshorloge
30119 Foto-album
30131 Plaid
30275 Fotohouder
30395 Zakrekenmachine
30683 Fotohouder
30684 Memobord
30728 Polshorloge
30749 Mixer
30834 Portefeuille
30874 Vivabox “Tijdschriften en
  kranten”
30878 Abonnement 1 jaar op 
  dierentijdschrift
30893 Broodrooster
31097 Memobord
31115 Kurkentrekker
31140 Foto-album
31202 Haardroger
31352 Puzzle
31507 Vivabox “Parfum voor haar”
31555 Toiletzak
31579 Tafellaken
31592 Fantasiejuweel
31603 Portefeuille

31643 Bongo “Magazines en 
  kranten”
31655 Plaid
31705 Bongo “Apéro & co”
31729 Kruimeldief
31878 Boek
31885 Fantasiejuweel
31894 Set 6 keukenhanddoeken
32007 Zonnebril
32031 Puzzle
32118 Das
32155 Boek over dieren
32167 Fantasiejuweel
32185 Bongo “Ontbijt met bubbels”
32285 Stripverhalen

32322 Boek
32331 Das
32356 Kurkentrekker
32441 Polshorloge
32521 Boek
32553 Cadocard (Tom & Co)
32558 Minuterie
32564 Stripverhalen
32759 Boek over dieren

Verrassing
• de nummers eindigend op de 3 volgende 
cijfers winnen een verras sing: 
 085 en 190 en 360 en 423

BELANGRIJK BERICHT:
Zo u in het bezit bent van een winnend nummer gelieve het dan onmiddellijk toe te 
sturen aan de B.W.K. - Visélaan 39 te 1170 BRUSSEL. 
Vergeet echter niet op de keerzijde van de kaart duidelijk uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden, zodoende zal de door u gewonnen prijs gratis aan u 
toegezonden worden. 

LET WEL:
Zorg ervoor dat de winnende nummers ons zo mogelijk vóór 15 februari 2019 bereiken. 
Na 28 februari 2019 worden geen prijzen meer uitgereikt (zie kaart).
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PORTUGAL
Portugal heeft, via een lang verwachte wet, goedgekeurd door het 
Parlement, besloten om wilde dieren in circussen tegen 2024 te ver-
bieden. Deze beslissing werd toegejuicht door de verenigingen voor 

dierenbescherming.
Het verbod betreft meer 
dan 1.100 dieren van 
een veertigtal soorten: 
leeuwen, tijgers, olifan-
ten, kamelen, zebra’s,… 
Met deze wet, die een 
overgangsperiode van 
zes jaar voorziet, goed-

gekeurd door zowel de rechtse als linkse gedeputeerden, sluit 
Portugal zich aan bij een veertigtal landen ter wereld, waarbij de helft 
in Europa, die het gebruik van dieren in circussen beperken.
Tegen 2024 zullen de eigenaars van circussen deze dieren op een 
platform, dat nog gemaakt moet worden, moeten inschrijven, terwijl 
de Regering de plaatsing van deze dieren in opvangcentra, in Portugal 
of in het buitenland, regelt.

LOS ANGELES
De gemeenteraad van Los Angeles heeft, een beetje later dan San 
Francisco, Hollywood en Berkeley, met UNANIMITEIT een wets-
voorstel gestemd dat de verkoop van producten met bont verbiedt.
Deze historische stemming maakt het mogelijk dat Los Angeles de 

grootste gemeente van de Verenigde Staten wordt die de handel in 
bont verbiedt.

Het wetsvoorstel moet nog bekrachtigd worden door de burge-
meester van Los Angeles. Daarna wordt de wet gedurende 2 jaar 
getest. De stemming heeft als doel zowel de productie als de ver-
koop van producten met bont of die bont gebruiken te verbieden. 
Het verbod betreft zowel producten die een beetje bont bevatten als 
deze die helemaal uit deze dierlijke materie gemaakt worden: 
kleding, handtassen, schoenen, hoeden, handschoenen, juwelen,…
Enkel tweedehands producten die bont bevatten zullen nog 
verkocht mogen worden.

NIEUWS UIT DE WERELD
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JURIDISCHE KRONIEK
STROOMHALSBANDEN EINDELIJK VERBODEN IN 
VLAANDEREN

Sinds 13 juli bestaat er een principieel verbod voor het 
gebruik van stroomhalsbanden. Slechts in uitdrukkelijk 
bepaalde gevallen kan van het verbod worden afgeweken.

Antiblafhalsbanden, halsbanden die een elektrische schok geven 
wanneer de hond een grens overgaat en, ten derde, op afstand 
bedienbare stroomhalsbanden waren de drie soorten stroomhals-
banden voor honden die te koop werden aangeboden. Verschillende 
studies toonden het negatief effect van deze halsbanden op hon-
den reeds jaren geleden aan. Toch is het gebruik hiervan slechts 
recent, door het decreet van 13 juli 2018 van de Vlaamse 
Regering, verboden. De NRDB (Nationale Raad van Dieren 
Bescherming), waar de Blauwe Wereldketen lid van is, kaartte de 
kwestie van de stroomhalsbanden al aan toen er nog sprake was 
van de “federale Raad voor Dierenwelzijn”, dus nog voor 2014. 

In die Raad verdedigde de NRDB toen dat de halsbanden niet 
meer vrij mochten gebruikt noch verkocht worden en dat ze enkel 
nog te krijgen mochten zijn bij gespecialiseerde dierenartsen. Als 
tweede voorwaarde gold dat ze maar zouden mogen gebruikt 
worden wanneer alle andere aangeraden oplossingen falen: het 
gebruik van elektrische halsbanden zou dus alleen kunnen in uit-
zonderlijke, zeer specifieke gevallen en al zeker niet routinematig.

FOUTE LINK
Bij gedragsspecialisten zijn de 
meningen over het gebruik van 
stroomhalsbanden verdeeld. 
Er zijn studies die aantonen dat 
het gebruik van elektrische 

schokken bij de hond kunnen leiden tot angst, agressie of aange-
leerde hulpeloosheid. Bovendien is de wijze waarop de trainer de 
halsband gebruikt van groot belang. Het risico bestaat namelijk dat 
de hond een verkeerde link legt met de elektrische schok en dit niet 
linkt aan een verboden handeling, maar aan de trainer zelf of aan 
een bepaalde plaats. Voorstanders daarentegen stellen dat het 
gebruik van deze halsbanden werkt en eigenaars van honden aan-
zet om problemen op te lossen in plaats van afstand te doen van de 
hond of de hond te euthanaseren.

OP DE AGENDA
Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zette het dossier in 
verband met het afschaffen van de stroomhalsbanden reeds ver-
schillende malen op zijn agenda, meer bepaald in 2015 en in  2016, 
toen het verbod van stroomhalsbanden opnieuw op het bord van de 
minister terecht kwam door protest. Minister Weyts stelde reeds 
enige tijd erg gevoelig te zijn voor het thema en vroeg zich luidop af 
of een vrije verkoop zonder enige beperking of controle nog wel van 
deze tijd was. Een jaar geleden, in de zomer van 2017, werd 



21

De Waalse Raad voor Dierenwelzijn heeft zich ook gebogen 
over deze thematiek en heeft een advies gegeven betreffend 
het gebruik van stroomhalsbanden, dat goedgekeurd werd 
op 17 maart 2017.
Dit advies kan geraadpleegd worden op de website:
http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/CWBEA-
avis-colliers-electriques.pdf
Tot op heden werd deze nog niet omgezet in wetgeving.

Engeland maakt zich klaar om een wet goed te keuren die 
de verkoop en het gebruik van stroomhalsbanden verbiedt.
Het betreft een wetsontwerp ondersteund door 
Staatssecretaris voor Milieu, Michael Gove. Zo zal Engeland 
het voorbeeld volgen van haar buren, Wales en Schotland, 
die al gekozen hadden voor een verbod van deze wrede 
halsbanden.

minister Weyts nogmaals herinnerd aan dit agendapunt met een 
parlementaire vraag wanneer er een verbod zou komen. De minister 
stelde het advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn af te 
wachten. In februari 2018 publiceerde de Vlaamse Raad voor 
Dierenwelzijn zijn advies: “De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn raadt 
voor de opvoeding van honden een positieve beloningstraining aan, 
maar pleit niet voor een algemeen verbod op elektrische halsban-
den, omdat in uitzonderlijke gevallen een elektrische halsband  
een noodzakelijk hulpmiddel kan zijn om honden te trainen. Het is 
moeilijk om deze gevallen precies te bepalen.”

PRINCIPEVERBOD
Ondanks dit advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn naam 
de Vlaamse regering op 13 juli 2018 een decreet aan die in de die-
renwelzijnswet volgende paragraaf invoegde: “Het gebruik bij hon-
den van halsbanden die elektrische schokken kunnen toedienen, is 
verboden. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen om 
afwijkingen van dit verbod toe te staan voor het gebruik bij opleiding 
of gedragstherapie voor honden.”
Met andere woorden, de Vlaamse regering voerde een principever-
bod in, waar slechts in uitdrukkelijke bepaalde gevallen van kan 
worden afgeweken. De Vlaamse regering verdient dan ook absoluut 
een pluim voor deze nieuwe regelgeving. Opnieuw is ook aange-
toond dat de strijd voor meer dierenwelzijn er één is van lange 
adem, maar die wel de moeite waard blijft om te blijven voeren.  
De verdiensten van de NRDB zijn niet te onderschatten in deze 

zaak. Ik ben persoonlijk erg blij dat deze toestellen nog maar in 
extreem uitzonderlijke gevallen zullen mogen gebruikt worden.  
Als het van mij afhangt: weg ermee! Stuur me gerust een mail als u 
vindt dat ik de bal missla.

Advocaat Anthony Godfroid – ag@essenzia.be 
Overgenomen uit Woef van oktober 2018 

Met onze oprechte dank.
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VOOR HET EERST EEN PROFESSOR DIERENRECHTEN IN BELGIË
Dankzij een anonieme gift van € 280.000 komt er een leerstoel 
‘Dier en Recht’ in de Universiteit Antwerpen. De weldoener, die 
anoniem wil blijven, zag de beelden uit het slachthuis in Tienen 
en heeft zelf contact opgenomen met de universiteit. Frederik 
Swennen, hoogleraar personenrecht, wordt nu de eerste prof 
Dierenrechten in ons land.

Het vak ‘Dier en Recht’ zal het mogelijk maken om vanuit alle facul-
teiten te kijken hoe de samenleving moet omgaan met dieren. 
De professor zal onder meer nagaan of “dieren een rechtspersoon-
lijkheid moeten krijgen – met rechten, zoals mensen of juridische 
constructies die hebben”. Inderdaad, op dit moment hebben dieren 
dezelfde rechten als een tafel of een stoel en zijn volgens ons 
Burgerlijk Wetboek ons eigendom, waardoor het moeilijk wordt om 
ze voldoende te beschermen. Maar dieren zijn geen objecten, wel 
levende wezens met gevoelens, en hier moet verandering in komen. 

Daarom zal het geld gebruikt worden om gedurende enkele jaren 
onderzoek te doen naar dierenrechten in hun geheel. Volgens 
Swennen zou er misschien een Dierenrechtenverdrag moeten 
komen, of een Diereneffectenrapport, zoals het Milieueffectenrapport. 
Ook vindt hij dat er meer samenhang nodig is in het beleid en dat 
het efficiënter moet, bijvoorbeeld met zwaardere boetes.

De leerstoel werd officieel ingehuldigd aan de Universiteit Antwerpen 
met als aanwezigen de rector en de weldoener. 

U kan hierover meer informatie terugvinden op de website van 
Universiteit Antwerpen:
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/leer-
stoelen-en-fonds/leerstoel-dier-recht/ 

Professor Frederik Swennen 

© Universiteit Antwerpen
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FINANCIËLE HULP – 
SUBSIDIE GEGEVEN AAN DE BWK DOOR LEEFMILIEU BRUSSEL

Dankzij Leefmilieu Brussel beschikt onze vereniging, de Blauwe 
Wereldketen, over een subsidie van € 5.000. Dit geeft ons langzaam 
de mogelijkheid om onze actie “FINANCIËLE HULP VOOR 
EIGENAARS VAN DIEREN DIE TIJDELIJK NIET IN STAAT ZIJN DE 
KOSTEN VOOR DIERENARTS TE DRAGEN” te hervatten.

Eind 2011 hebben we, met tegenzin, de beslissing moeten nemen 
om deze actie stop te zetten omdat ons budget ons niet meer 
toestond om deze aanvragen positief te beantwoorden.

Nu, dankzij deze subsidie, kunnen we deze actie op kleine schaal 
hernemen.

Hoe gaat het in z’n werk?
Bent u de eigenaar van een dier dat nood heeft aan diergenees-
kundige zorgen (radiografie, echografie,… ), een medische 
behandeling, een operatie waarvan het bedrag te groot is voor 
uw budget?
Neem contact met ons op door ons een brief of een e-mail te 
sturen of door ons te bellen. We sturen u vervolgens een in te 
vullen document op dat teruggestuurd moet worden samen met 
een kopie van uw inkomsten van de twee laatste maanden, 
alsook een kleine brief om ons te laten weten waarom u een 
aanvraag voor financiële hulp indient. 
Een bijkomende voorwaarde om te kunnen genieten van een 
eventuele tussenkomst is om lid te zijn of te worden van onze 

vereniging. Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 15,00 en kan gestort 
worden op rekeningnummer BE25 2100 4231 4482 met als 
mededeling “Lidgeld”.

Eens deze documenten in ons bezit zullen we uw dossier bestu-
deren teneinde te kunnen beslissen over het percentage van 
onze tussenkomst.
In het algemeen komen we tussen voor 50% van de dierenarts-
kosten, met een maximum van € 250,00 per dossier.
Bij ontvangst van de factuur van de dierenarts betalen we onmid-
dellijk onze bijdrage op het rekeningnummer van de dierenarts.
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Plaats uw bestelling vandaag nog door 
overschrijving van het met uw bestelling 
overeenkomend bedrag, zijnde € 5,00 
per kalender + € 1,50 portkosten op 
rekening nr. 
BE59 0000 0380 5026
BIC : BPOTBEB1
met vermelding : Kalender 2019 + uw 
keuze (“Hond/kat” of “Paarden”)

En op die manier zorgt u er alweer voor 
dat wij onze acties en belangrijke 
campagnes kunnen blijven verderzetten.

In naam van de dieren : onze oprechte 
dank !

KALENDERS 2019... KALENDERS 2019... KALENDERS 2019...
Hebt u al zo’n exclusief exemplaar in uw bezit ?  
Of misschien is er wel iemand uit uw directe omgeving die 
er ook zo eentje zou willen ?
Geen probleem, we hebben er nog in voorraad.
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Kater – 8 wekenKater – 8 weken

“Spyk”- American Staffordshire – reu – 
6,5 jaar – in orde met identificatie en 
vaccinatie. Kan soms dominant zijn 
tegenover andere mannelijke honden. 
Moet opgelet worden in aanwezigheid 
van jonge kinderen omdat de hond niet 

begrijp dat het hier over een “kleine 
mens” gaat en kan dus met zijn tan-
den en muil klappen. De hond is lief 
en speels met grotere kinderen. De 
eigenaar moet uiteraard kennis heb-
ben over deze ras en moet ferm 
kunnen zijn (ferm wil niet zeggen 
gewelddadig of bruut!!!). Jonge kin-
deren en andere dieren zijn te ver-
mijden.

ADOPTEER EEN DIER VIA DE BLAUWE WERELDKETEN
Via onze meester tot meester plaatsingsdienst kan u een hond adopteren.
Hieronder vindt u een lijst van honden die wachten op een adoptie:

1 American Staffordshire              6,5 jaar              reu
1 Bichon 10 jaar gesteriliseerde teef
1 Cavalier King Charles 2 jaar teef
1 Cavalier King Charles 3 jaar reu
1 Dashond 3 jaar gecastreerde reu
1 Fox Terriër 2 jaar gesteriliseerde teef
1 Fox Terriër  3 jaar gecastreerde reu
1 Herder 5 jaar gesteriliseerde teef
1 Yorkshire 3 jaar gecastreerde reu
1 Labrador x Rottweiler                  6 maanden        teef
+ kitten(s)

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”.
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UN ANIMAL N’EST 

PAS UN JOUET !
Réfléchissez bien avant de prendre un animal.

www.bwk-cbm.be
avenue de Visé 39 – 1170 Bruxelles - Tél: 02 673 52 30

membre:CNPA

Ja, dieren die handen hebben: apen 
en lemuren. De structuren van hun 
dermatoglieven (wetenschappelijke 
naam voor vingerafdrukken) zijn 
duidelijk anders dan de onze, met, 
naargelang de soort, diepere 
groeven of gekartelde randen, enz. 
Koala’s zijn een apart geval. 
Deze buideldieren beschikken over 
unieke vingerafdrukken, die afwij-
kend zijn tussen de individuen 

onderling, en die bijna identiek zijn aan die van mensen. Een gelijke-
nis die wetenshappers niet kunnen uitleggen. Voor wat de hond 
betreft, hij beschikt niet over dermatoglieven maar de de tekeningen 
op zijn snuit zijn uniek. Deze vaste afdrukken in deze zone werden 
op die manier gebruikt als identificatiemiddel van honden vóór de 
uitvinding van de elektronische chip.

HEBBEN DIEREN 
VINGERAFDRUKKEN?

EEN DIER IS GEEN 

SPEELGOED !
Denk goed na voordat je een dier in huis haalt.

www.bwk-cbm.be
Visélaan 39 – 1170 BRUSSEL - Tel: 02 673 52 30

lid: NRDB



27

SANTÉVET – GEZONDHEIDSVERZEKERING VOOR UW HUISDIER
Wat is het nut van een gezondheidsverzekering voor uw hond 
of kat?
De reden voor het afsluiten van een gezondheidsverzekering voor 
uw dier is om de dierenartskosten terug betaald te krijgen.
In een tijdperk waar diergeneeskunde met hoge snelheid vooruit-
gaat en ingewikkelder wordt, worden ook de kosten hoger. Enkele 
jaren terug waren een scanner of een RMI voor een hond of een kat 
ondenkbaar. Nu is dit niets bijzonder meer.

Wat is de kostprijs van een alledaagse behandeling bij de 
dierenarts?
Een bezoek bvb. voor een gewone oorontsteking bij een hond kost 
ongeveer € 80, inclusief geneesmiddelen.
Een ander vaak voorkomend geval: tijdens het spelen heeft een 
hond een object of een steen ingeslikt. In dit geval 
zijn verschillende geneeskundige handelingen nodig: 
consultatie, hospitalisatie, radiografie, operatie en 
geneesmiddelen. De kostprijs hiervan is ongeveer € 710.

Tot welke leeftijd kan uw huisdier verzekerd 
worden?
Bij SantéVet is het mogelijk om de meeste honden-
rassen te verzekeren tot de leeftijd van 7 jaar. In 
andere gevallen moet de verzekering vóór de 5de 
verjaardag afgesloten worden.
Voor katten moet de intekening vóór de leeftijd van 
8 jaar gebeuren.

Is het mogelijk om een zieke of een reeds verwond dier te 
verzekeren? !
Door een basisprincipe van de verzekering zijn alle ziektes of ver-
wondingen die gebeurd zijn vóór de afsluiting of tijdens de wacht- of 
stageperiode niet gedekt.
Anderzijds is het ten zeerste aangeraden uw huisdier van jongs af 
aan te verzekeren. Op deze manier worden de kosten ten gevolge 
van een chronische aandoening, indien deze ontdekt wordt als het 
dier verzekerd is, terugbetaald. Neem het geval van suikerziekte dat 
een vaak voorkomend chronische aandoening is. De opvolging 
vereist een maandelijkse consultatie (gemiddeld € 39) en het maan-
delijks budget voor bloedonderzoek en insuline-injecties  ligt tussen 
€ 60 en € 80 naargelang het ras van het dier.

Kort samengevat is het voor uw gemoedsrust nood-
zakelijk uw huisdier te verzekeren wanneer het nog 
jong en in goede gezondheid is!

Voor onze Belgische leden van de Blauwe Wereldketen 
is er een kortingscode indien ze een SANTEVET 
gezondheidsverzekering afsluiten.
Code: JPLUSB, 1 maand terugbetaald voor elke 
afsluiting van een hond/kat gezondheidsverzekering 
vóór 31 januari 2019.
Een verzekering afsluiten is mogelijk via de website 
www.santevet.be of via telefoon: 02/613.16.48.
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Hieronder vindt u antwoorden op een paar vragen die u zich zou kun-
nen 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 familie-

lid, 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 verwer-
ken en afhandelen van legaten binnen onze vereniging. Dit kan telefo-
nisch op het nummer 0475/35 49 33 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

OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT 
TEN VOORDELE VAN DE BLAUWE WERELDKETEN


