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Trimcanis zit in een nieuw jasje! 
Wat verandert er? 

• Je kan je lidmaatschap zelf beheren 
• Je kunt zelf je BA formule aanpassen 
• Documenten kan je uploaden 
• Betalen kan on-line 

Voordelen: 

• Snellere opvolging 
• Meer gebruiksgemak 
• On-line inschrijven voor Trimcanis workshops 
• Kandidaat-leden en/of -leerlingen kunnen zich sneller en makkelijker 

aansluiten 

Praktisch: 

• Je gebruikersnaam en wachtwoord blijven hetzelfde! 
• Je "oud" lidnummer is veranderd naar een nieuw lidnummer.  Je kan via 

jouw account (dashboard) je lidkaart van 2021 afdrukken. 
 

NIEUW!!! 

Wil je op de pagina "Hondenverzorgers vinden" vermeld worden als 
"Gediplomeerd" ✅  , upload dan je diploma's en/of attesten.  Opgelet! 
Omwille van adminstratieve en GDPR redenen vragen we je om deze 
documenten  (éénmalig) opnieuw op te laden. !
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Hulp nodig met je Trimcanis account? 
Onze webmaster staat klaar om al je vragen te beantwoorden! Neem contact op via 

webmaster@trimcanis.be

Bekijk onze website op https://trimcanis.be

Trimcanis heeft een nieuwe website!
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Halloween wedstrijd 

Maak een mooie spooky foto en zend deze op naar onze redactie. Een 
onschuldige hand zal de beste uitpikken. De winnaar krijgt een leuke prijs en 
zijn/haar foto zal gepubliceerd worden in ons volgend nummer en op onze 
sociale media. Ook komt er een vermelding van zijn/haar Trimsalon plus 
extra reclame in onze nieuwsbrief.


Alle inzendingen kunnen via mail of post doorgezonden worden naar :


TRIMCANIS 
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw 
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge  
Tel: +32(0)50 55 01 55  
E-mail: info@trimcanis.be

!
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Van COVID-19 tot relance 
Trimcanis staat nooit stil om ons 
beroep steeds weer in  de kijker te 
zetten. Dit is dan ook echt nodig. 
Getuige het moeilijke proces om 
tijdens de Corona crisis de juiste 
persoon te pakken te krijgen bij de 
overheid. Iemand vinden die ons de 
nodige relevante informatie voor onze 
sector kon verschaffen, was niet 
gemakkelijk. 


Zoals bij vele sectoren, wisten onze regeringleiders niet hoe onze sector in 
elkaar steekt noch wat onze noden zijn als sector. 

Dit hebben wij met man en macht proberen te schetsen tijdens de eerste 
lockdown. Het was van primair belang om onze sector zo snel mogelijk -en 
vooral zo veilig mogelijk- terug open te krijgen. 


Via vele mails en telefoontjes naar bevoegde instanties en personen is het 
ons uiteindelijk gelukt, om samen met de winkels, terug open te mogen. 

Toen de tweede lockdown aanbrak 
dachten we: “We zullen mogen open 
blijven” want er stond toen effectief in 
het ministerieel besluit dat diensten in 
verband met de verzorging van 
huisdieren mochten openblijven 
(NACEBEL code: 96093). De 
verzorging van de vacht staat hier als 
eerste voorbeeld in de lijst (Ministerieel 

besluit van 28 oktober 2020, pagina 78148,  Belgisch Staatsblad). 


Groot was onze verbazing toen in het FAQ van het Corona-crisiscentrum 
stond dat ook wij de deuren moesten sluiten. 


De verbazing sloeg om in totale verbijstering toen we van de 
contactpersonen binnen de bevoegde instanties vernamen dat ze onze 
sector dreigden in te delen bij de contactberoepen. Had Trimcanis toen niets 
ondernomen dan bleef ook onze sector dicht tot eind april van 2021. 


Het sluiten van onze sector, met alle denkbare en ondenkbare gevolgen voor 
onze ondernemers, zou vooral ook latere drama’s vertonen in onze 
trimsalons.
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Dit konden we we niet laten gebeuren. We namen samen met Gaia een 
dierenrechten-advocaat onder de arm om de contradictie tussen het 
ministrieel besluit en de praktische vertaling van het FAQ aan te vechten en 
de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen. 


De ingebrekestelling van de federale overheid wierp geen vruchten af maar 
zette een kortgeding op gang. 


De overheid had ons opgemerkt en uit voorzorg, om verdere schade aan het 
imago te vermijden, lieten ze onze sector opengaan samen met de winkels. 


Wij waren echter niet van plan om deze zaak zomaar te laten gaan. “Gezien 
zijn” betekent immers niet “Gezien worden”. De beslissing om door te gaan 
met de zaak was dan ook snel gemaakt om ervoor te zorgen dat er in de 
toekomst ook wordt nagedacht over de kleinere essentiële sectoren. 


Wij zijn als sector wel degelijk essentieel voor de dagelijkse verzorging van 
dieren en bijgevolg ook voor het algemene welzijn van de huisdieren-
populatie in België. 

Tref je onze sector, dan laat je dieren in de steek. Zowel de tegenstelling 
tussen de FAQ en het ministerieel besluit, als het welzijn van huisdieren, 
werd dan ook meegenomen in het proces. 


Op 10 maart 2021 werd de zaak beslecht en tot onze grote vreugde werd de 
Staat in het ongelijk gesteld en veroordeeld. “Vijgen na Pasen”: zouden velen 
zeggen maar niks is minder waar. 


Sindsdien is Trimcanis bij onze overheid beter bekend en worden wij 
regelmatiger op de hoogte gehouden. 




Het is ook goed om weten dat 
Trimcanis een overeenkomst heeft 
met het NSZ. 

Op 30 september organiseerde het 
NSZ een event waarbij verschillende 
beroepsfederaties in debat konden 
gaan met Vlaams Minister President 
Jan Jambon. 


Via een videoboodschap heeft Trimcanis de belangen van de sector bij de 
minister kunnen verdedigen. Op het ronde-tafelgesprek waren wij ook 
persoonlijk aanwezig.
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We verdedigden de stelling om de BTW voor onze sector van 21% naar 6% 
procent te verlagen. Dit zou ons meer financiële daadkracht zou kunnen 
geven. Het streven naar een kwaliteitslabel voor onze sector, om de kwaliteit 
te garanderen binnen onze trimsalons, werd ook in het daglicht gesteld. 


Contacteer ons 
Dit is onze eerste nieuwsbrief na de moeilijke periode die we allemaal 
doorgemaakt hebben.


Daar het voor ons ook een leerproces is, vragen wij u ons te contacteren als 
er opmerkingen of toevoegingen zijn. Hebt u voorstellen wat wij als 
beroepsvereniging nog meer kunnen doen in verband met onze dagelijkse 
werking, het organiseren van evenementen, deze nieuwsbrief…, aarzel dan 
niet om ons te contacteren!


TRIMCANIS 
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw

 
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge  
Tel: +32(0)50 55 01 55  
E-mail: info@trimcanis.be

Voorzitter: 
Dominique Standaert - standaert.domi@gmail.com

Ondervoorzitter: 
Sarah Finet - enzys.cockers.spaniels@gmail.com

Secretaris: 
Rik Deblieck - briks1@telenet.be

Ledenadministratie: 
Tineke Standaert - ledenadmin@trimcanis.be
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