
  Interview met Sabine in WOEF
In een interview in WOEF legt Sabine het wettelijk kluwen van 
de hondenhandel uit. Vandaag zijn er te veel ministers bevoegd 
voor de problematiek van het verkeerd fokken en importeren 
van honden. Er is nog meer mis met de regelgeving. Zo moeten 
geïmporteerde honden vijf dagen in quarantaine verblijven, 
wat veel te weinig is. Deze pups zouden minimum tien dagen 
apart moeten zitten, om er zeker van te zijn dat hun gezondheid, 
het niveau van socialisatie en hun gedrag in orde zijn. Ook 
de milieuregelgeving werkt niet in het voordeel van jonge 
viervoeters. Vanuit het milieuaspect tellen honden die jonger 
zijn dan zes maanden niet mee als hond. Volgens de wetgeving 
kunnen honderden puppy’s in een kwekerij dus geen overlast 
veroorzaken. Kortom er is nog veel werk aan de winkel. 
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  Overproductie melk 
moet bij de bron 
aangepakt worden

Verspreid over een groot aantal 

warenhuizen in Europa ligt er 

een gigantische berg melkpoeder 

te wachten op een koper. Europa 

haalde die melkpoeder uit de 

markt om de lage melkprijs te 

ondersteunen. Het verwerken en 

stockeren van het melkpoeder 

kost onnodig veel geld. Het niet 

of minder produceren is volgens 

Sabine de meest efficiënte 

oplossing. “Het probleem van 

overproductie moet in de 

toekomst bij de bron aangepakt 

worden”, zegt Sabine Vermeulen. 

“Daarom is het belangrijk 
dat we de melkveehouders 

verder moeten begeleiden 

in hun bedrijfsvoering.”

  Meer pv’s voor schending 
visquota aan Belgische kust
Ondanks een sterke daling van het aantal controles werden in 2016 aan de Belgische kust meer processen-verbaal opgesteld (25 in plaats van 18) en meer schriftelijke waarschuwingen (43 in plaats van 13) uitgeschreven wegens overtredingen op de toegestane vangsten van vissen (de zogenaamde visquota) in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Sabine Vermeulen.
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  Nieuws vanuit het Beneluxparlement
Tijdens een hoorzitting over de nakende Brexit kaartte 

Sabine de gevolgen van de Brexit voor de Vlaamse visserij 

aan. Ze vroeg aan de Britse ambassadeur, mevr. Alison Rose, 

of Groot-Brittannië van plan is om visserijverdragen te maken 

met de lidstaten grenzend aan de Noordzee en of ze een 

macro-regionale strategie voor de Noordzee zien zitten. 

Het antwoord was: ‘De Noordzee maakt deel uit van 

de onderhandelingen’. Kortom afwachten dus. 
   Sabine is alvast overtuigd    

       dat de Benelux één front moet vormen

   voor de economische   

   ontwikkeling van de hele regio. 

   De gevolgen va de Brexit zijn 

   groot voor de Noordzee-havens

   en hun hinterland. 


