
 

RAAD VOOR DIERENWELZIJN 
Werkgroep : « Galgo’s » 

 

Advies van de Raad voor Dierenwelzijn (09/12/2010) 
betreffende de invoering van honden in België 

 
 
Elk jaar worden er in ons land een duizendtal honden uit het buitenland ingevoerd door meer dan twintig 
verenigingen (respectievelijk 903, 1179, 1561 en 1114 honden voor 2005, 2006, 2007 en 2008). 68% van 
deze honden zijn galgo’s (ook wel Spaanse windhonden genoemd) die uit Spanje aangevoerd worden.  
 
De Belgische asielen zitten echter overvol en jaarlijks moeten zo’n 4000 honden afgemaakt worden. 
Daarom is de invoer van buitenlandse honden door dierenasielen verboden. De Raad voor Dierenwelzijn 
heeft zich gebogen over de vraag of en in welke omstandigheden het opportuun is dat verenigingen 
honden uit het buitenland in België invoeren. 
 
De Raad voor Dierenwelzijn is er principieel tegen dat verenigingen honden invoeren, omdat: 
 

- welzijnsproblemen in de eerste plaats in het land van herkomst opgelost moeten worden; 
- er in België nog steeds een overaanbod aan honden in asielen is; 
- de invoer van deze dieren niet zonder risico voor de dieren- (en volks)gezondheid is. 

 
Indien er, omwille van het dierenwelzijn, toch ingegaan moet worden op de vraag om honden in te voeren, 
kan dit volgens de Raad enkel indien hiervoor zwaarwichtige en gedocumenteerde motieven aangevoerd 
worden. Daarvoor moet er een gemotiveerd dossier ingediend worden. Bovendien stelt de Raad dat, als 
de invoer wordt toegestaan, aan volgende voorwaarden voldaan moet worden: 
 

1) het mag niet om zwerfdieren gaan (*);  
2) de dieren moeten vanaf hun geboorte in gevangenschap gehouden zijn zonder in contact te zijn 

geweest met wilde dieren die mogelijk besmet zijn met hondsdolheid (**);  
3) de dieren moeten minstens zes maanden oud zijn; 
4) de dieren moeten gesteriliseerd/gecastreerd zijn; 
5) de dieren moeten gezond zijn (aangetoond aan de hand van een bloedanalyse) en ze moeten 

gevaccineerd en ontwormd zijn; 
6) voordat ze ingevoerd worden, moeten de dieren drie maanden in quarantaine gehouden zijn 

(periode van gezondheids- en gedragsobservatie); 
7) de dieren moeten een gedrag hebben dat past bij een gezelschapsdier, wat aangetoond moet zijn 

door een gedragsonderzoek in het land van herkomst; 
8) de honden moeten geïdentificeerd worden met een microchip in het land van herkomst, ze 

moeten in het bezit zijn van een paspoort en ze moeten geregistreerd worden bij de BVIRH zodra 
ze in België aankomen; 

9) de dieren moeten afkomstig zijn van een erkende instelling in het land van herkomst (**);  
10) de adoptanten moeten vooraf gekend zijn, gescreend worden op hun geschiktheid om een dier te 

adopteren en geïnformeerd zijn; 
11) de dieren moeten in diervriendelijke omstandigheden vervoerd worden.  

 
(*)Men verstaat onder zwerfhond, elke hond die niet onder rechtstreeks toezicht staat van een persoon of in staat is om vrij rond te 
lopen. Onder de soorten zwerfhonden, behoren onder andere: de zwerfhonden die wel een eigenaar hebben, maar niet 
onderworpen zijn aan een direct toezicht of in vrijheid gelaten worden op bepaalde momenten, de honden in vrijheid zonder 
eigenaar, de honden die wild zijn geworden: het gaat over gedomesticeerde honden die teruggekeerd zijn naar hun natuurlijke status 
en niet meer rechtstreeks afhangen van de mens om zich voor te planten (Vertaling van OIE – definitie van ‘Terrestrial Animal 
Health’) 

 
(**) De gezelschapsdieren bestemd voor het handelsverkeer dienen verzonden te worden vanuit een door de bevoegde overheid 
erkend of geregistreerd bedrijf, handelszaak of fokkerij en moeten sedert hun geboorte in gevangenschap zijn gehouden zonder in 
contact te zijn geweest met wilde dieren die bloot gesteld kunnen geweest zijn aan rabiës.  (Art.8 van het koninklijk besluit van 1 mei 
2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten) 

 
Voetnoot:  
� Galgo Aid Europe en Greyhounds in Nood Belgium kunnen zich niet akkoord verklaren dat de 

overheid de invoer van honden kan weigeren op grond van de beoordeling van een dossier. 
Daarnaast gaan beide verenigingen niet akkoord met punt 1) en 2) van de voorwaarden. Galgo Aid 
Europe is bovendien niet akkoord met de voorwaarde vermeld onder 10).  

 


