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Kweek en handel in gezelschapsdieren  
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Deze adviestekst is beknopt, bijkomende informatie vindt u in de bijhorende advieswijzer. 
 
De regelgeving over de kweek en handel in gezelschapsdieren, in het bijzonder, Koninklijk Besluit 
van 27/04/2007 houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de 
voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, behoort tot de beste van de Europese Unie, 
maar dateert al van 1997. Daarom vroeg de bevoegde minister Weyts aan de Vlaamse Raad voor 
Dierenwelzijn om eventuele voorstellen voor verbetering te formuleren. De Raad heeft daarvoor 
een werkgroep samengesteld, waarin alle betrokken belangengroepen waren vertegenwoordigd. 
 
De Raad adviseert om maatregelen te nemen om de binnenlandse kweek van honden en katten 
te promoten. Een logisch gevolg hiervan moet een daling zijn in het aantal pups die commercieel 
vanuit het buitenland worden ingevoerd. Daarnaast stelt de Raad een aantal wijzigingen voor 
aan de bestaande regelgeving.  Deze moeten zorgen voor een betere garantie dat pups en 
kittens, en bij uitbreiding alle gezelschapsdieren, gezond en gesocialiseerd zijn bij kweek en 
verkoop.  
 
De Raad voor Dierenwelzijn stelt volgende wijzigingen voor: 
 
Erkenningsaanvraag 

•  ‘hobbykweker’:  

o kweken van maximaal 5 (i.p.v. 10) nesten honden of katten per jaar  

o kweken van maximaal 3 verschillende rassen  

‘professionele kweker’: 

o term vervangen door ‘beroepskweker’ 

o kweken van meer dan 5 nesten honden of katten per jaar.  

o geen beperking van het aantal rassen 

‘occasionele kweker’: 

o kweken van maximaal 2 nesten honden per jaar.  

 ‘kweker-handelaar’: 

o geen wijzigingen 



 

 

 

• De kostprijs voor het aanvragen van een erkenning moet herbekeken worden. Ook de 

hercontrole bij een erkenningsaanvraag moet betalend worden voor de beheerder van de 

inrichting. 

 

• Opleiding en bekwaamheid zijn belangrijk voor de beheerders van inrichtingen met 

gezelschapsdieren. Dat geldt in de eerste plaats voor beroeps- en handelskwekerijen, 

maar ook voor asielen, pensions en handelszaken. Bij elke nieuwe erkenningsaanvraag 

moet de beheerder of minstens één vast personeelslid van de inrichting daarom een 

geschikte opleiding hebben gevolgd. Eveneens moeten alle personeel en vrijwilligers 

intern worden opgeleid. 

 

Geschikte opleidingen zijn:  

➢ dierenzorg (niveau technisch secundair onderwijs),  

➢ dierenzorg (niveau hogeschool),  

➢ bachelor opleiding diergeneeskunde,  

➢ opleidingen ingericht door erkende fokkerijverenigingen,  

➢ opleiding asielmedewerker van de Vlaamse overheid,  

➢ opleidingen die evenwaardig bevonden worden door de Dienst.  

 

 

Deze maatregel moet gradueel ingevoerd worden en moet veralgemeend zijn 5 jaar na de 

publicatie van deze regelgeving in het Belgisch Staatsblad. 

 

• Elke beroepskweker of kweker-handelaar voorziet per 50 kweekteven minstens 1 fulltime 

equivalent met contract (pro rata). Tijdens dierenwelzijnsinspecties wordt ook de 

socialisatie van de kweekteven beoordeeld (zie verder bij ‘Gezondheid van dieren in 

erkende inrichtingen’).  

 

• Voorlopige erkenningen kunnen tot misbruik leiden en worden in de praktijk niet meer 

toegekend. Daarom moet dit soort erkenning uit de regelgeving geschrapt worden. De 

definitieve erkenning moet worden toegekend op het ogenblik dat de aanvraag van de 

erkenning volledig is. 

 

• Asielen werken meer en meer met gastgezinnen. Deze gastgezinnen moeten onder de 

verantwoordelijkheid van een erkend asiel werken en hun gegevens moeten ook door de 

bevoegde overheid opgevraagd kunnen worden. Dit asiel houdt daarom een register bij 

met de gegevens van alle gastgezinnen en de dieren die er verblijven en ter adoptie 

aangeboden worden. Erkenningsvoorwaarden voor paardenasielen moeten worden 

opgenomen in de regelgeving. Onder andere het advies van de Raad voor Dierenwelzijn 

kan hiervoor als leidraad dienen. 

 
Contractdierenarts 

• Het controlerapport van de contractdierenarts moet voldoen aan minimale criteria en bij 

voorkeur gedigitaliseerd worden. Dit rapport moet de adviezen en opmerkingen van de 

contractdierenartsen bevatten. Ook moet de contractdierenarts elke diergeneeskundige 

handeling die hij uitvoert, noteren in dit controlerapport. Hij vermeldt daarbij het 



 

 

identificatienummer van het dier, de diagnose en de behandeling zodat de medische 

geschiedenis van elk individueel dier wordt bijgehouden. 

 

• Extra toezicht op erkende inrichtingen wordt aanbevolen. De inspectiedienst 

Dierenwelzijn kan voor deze extra controles aangeduide zelfstandige dierenartsen 

inzetten, . Een jaarlijkse onverwachte controle bij professionele kwekers, kweker-

handelaars en asielen moet daarbij als richtlijn worden aangenomen.  

 
Accommodatie van een erkende inrichting 

• De mogelijkheid voor dierenasielen om in uiterste noodgevallen af te wijken van de 

minimale oppervlaktenorm voor een dier mag behouden blijven, op voorwaarde dat de 

Dienst Dierenwelzijn hier een schriftelijke toestemming voor geeft. 

• Betonnen roostervloeren of geperforeerde vloeren boven een mestkelder moeten worden 

verboden bij elke nieuwe erkenningsaanvraag of vanaf 5 jaar na publicatie in het 

Belgisch Staatsblad bij bestaande inrichtingen. Aangepaste profielvloeren (geperforeerde 

gecoate platen) mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de profielvloer volledig kan 

worden verwijderd.  

• Alle honden in kwekerijen, pensions en asielen moeten dagelijks buiten gelaten worden. 

Bij nieuwbouw en verbouwingen van beroepskwekerijen, handelskwekerijen en 

dierenasielen moet een vast buitenbeloop voorzien worden of moeten de honden 

minstens 2 uren gedurende 5 dagen per week buiten zijn. De bewijslast voor dit laatste 

ligt bij de fokker, pensions en asielen (bijvoorbeeld chipregistratie, cameratoezicht,…). Ten 

laatste 5 jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de regelgeving moeten alle 

bestaande inrichtingen een aangepast buitenbeloop hebben voor alle honden. 

 

• Honden zijn sociale groepsdieren. Daarom moeten alle honden in erkende inrichtingen in 

groep gehuisvest worden als hun temperament of gezondheidsstatus dit toelaat. Dit is 

belangrijk met het oog op de socialisatie van teven en pups en op de latere adoptie van 

de teven. Deze groepen zijn zo samengesteld dat er zo weinig mogelijk agressief gedrag 

kan optreden. 

Bij uitzondering moeten honden in een dierenasiel niet in groep verblijven wanneer ze 

vermoedelijk niet langer dan 1 maand deel kunnen uitmaken van een stabiele groep. 

 

• Een permanent zandbad moet voorzien worden voor gerbils, degoe’s en chinchilla’s in 

dierenhandelszaken. 

 

• Voor alle reptielen, met uitzondering van slangen, moet UV-A en UV-B licht voorzien 

worden in handelszaken.  

 
 
Gezondheid van dieren in erkende inrichtingen 

• Het aantal nesten per vrouwelijke hond of kat moet beperkt worden tot maximum 3 

nesten per 24 maanden. 

 



 

 

• Fokkerij behoort niet tot de bevoegdheid van de Dienst Dierenwelzijn. Wel moet er op 

toegekeken worden dat de genenpoel van elk honden- en kattenras zo groot mogelijk 

blijft. Gerichte combinaties zijn daarbij zeer belangrijk en moeten mogelijk worden.  

 

• Om het aantal ziekte-uitbraken bij de koper te doen dalen, moet de quarantaineperiode 

voor honden en katten die niet op de handelskwekerij zelf gekweekt werden, verlengd 

worden tot 10 dagen. Geen enkele hond of kat mag deze quarantaine vroeger verlaten, 

ook niet met toestemming van de contractdierenarts1. 

Om kruiscontaminaties te vermijden, moeten honden en katten afkomstig uit 

verschillende kwekerijen in aparte quarantaineruimtes ondergebracht worden.  

 

Ingeval van dieren die worden geïmporteerd, adviseert de Raad dat het gezamenlijk 

transport van honden en katten uit verschillende kwekerijen verboden wordt. Per 

kwekerij moet één transport voorzien worden.  

Verder moet een dierenarts de dieren bij aankomst controleren in de quarantaine. De 

dieren kunnen de quarantaine pas verlaten nadat vanaf dag 11 na aankomst de 

dierenarts de dieren geschikt en gezond verklaart. 

Op deze manier hoopt de Raad ook op daling van het aantal commercieel geïmporteerde 

pups en kittens.   

 

• Ook wanneer een particulier een hond of kat aankoopt of adopteert in het buitenland 

dient deze hond of kat eveneens 10 dagen in quarantaine geplaatst te worden. Dit houdt 

in dat de hond gedurende 10 dagen afgezonderd moet worden van openbare plaatsen. 

Dit kan bijvoorbeeld in de woning en/of tuin van de eigenaar. 

 

• De Raad is bezorgd over de socialisatie van zowel pups als kweekteven in kwekerijen. 

Tijdens dierenwelzijnsinspecties moet hierop worden gecontroleerd door enkele 

basishandelingen zoals aanlijnen, aanzetten tot spelen, voedsel aanreiken en borstelen of 

strelen te testen.  

 

• Het gebruik van een wetenschappelijk gebaseerd vaccinatieschema in een kwekerij 

verdient aanbeveling maar moet niet opgelegd worden. 

 

Varia 

• Het garantiecertificaat moet zodanig herschreven worden opdat duidelijk is voor de 
koper dat de consumentenwet altijd van toepassing is bij de aankoop van een dier bij 
een erkende inrichting.  
 
Het chipnummer van de pup of het kitten moet gekoppeld worden aan het chipnummer 

van het moederdier. Hiervoor moet de bestaande database waarin honden en katten 

worden geregistreerd zo snel mogelijk uitgebreid worden in overleg met de twee andere 

                                              
1 Nota: Ani-zoo, lid van de werkgroep, maar niet van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, gaat 
niet akkoord met deze maatregel. De voornaamste redenen zijn een gebrek aan objectieve 
metingen over het huidige “risico” en het gevaar voor het ontstaan van méér gezondheidsrisico’s. 
Ani-zoo opteert voor preventie door het verplichten van vaccinaties. Ook is Ani-zoo ongerust over 
de socialisatie van pups in quarantaine. 

 



 

 

gewesten en de beheerder van de databank. Ook moet rekening gehouden met de 

nieuwe privacywetgeving. 

• Elke hond of kat die te koop wordt aangeboden via geschreven pers of internet moet 

getoond worden met daadwerkelijke foto van het dier. Het gebruik van stockfoto’s moet 

hierbij verboden worden.  

 

• Kittens mogen pas vanaf de leeftijd van 12 weken verhandeld worden door asielen en 

kwekers. Indien mogelijk, moet het kitten tot deze leeftijd bij de moederkat blijven 

omdat dit gedragsmatig voordelen oplevert voor het kitten.  

 

• De Raad beveelt kandidaat-kopers van honden of katten aan er op te letten of het 

moederdier bij de pup of kitten is. In toekomstige regelgeving moet het zichtbaar zijn 

van het moederdier (eventueel digitaal) verplicht zijn voor kwekers; voor kweker-

handelaars wordt het aanbevolen, maar niet verplicht. 

 

• Sensibilisering is nodig om de zwartkweek en –handel van pups via het internet tegen te 

gaan. Ook de adoptie van buitenlandse asielhonden is niet zonder risico’s en wordt af 

geraden. Het publiek moet hierover geïnformeerd worden en gepaste maatregelen 

moeten uitgewerkt worden om dit op termijn onmogelijk te maken.  

 

• Er gelden reeds strenge regels voor zowel binnenlandse als buitenlandse kwekers en 

bijgevolg ook voor de commerciële invoer van buitenlandse pups. De bevoegde Vlaamse 

overheid moet haar banden met de buitenlandse collega’s versterken zodat er 

nauwkeuriger kan worden toegekeken op deze vereisten.   

 

 
 


