
 pagina 1 van 5 

 
 

 

 

Vlaamse overheid 

Afdeling Strategie, internationaal beleid en dierenwelzijn 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 BRUSSEL 

T 02 553 15 08 

www.omgevingvlaanderen.be 

 

Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn – ADVIESWIJZER 
27/06/2018 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Kweek en handel in gezelschapsdieren 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

1 Deelnemers aan werkgroep 
 
Voorzitter: 

• Frank Gasthuys   voorzitter, UGent 
 

Werkgroepleden: 

• Ann Criel    SAVAB-Flanders 
• Ann Janssens    Orde der dierenartsen (NGROD) 

• André Lycke    West-Vlaamse dierenasielen 
• Arnold Jacques   Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus 
• Dany Grosemans   Limburgse dierenasielen 
• Patrick Ghysels   Andibel 

• Paul De Cooman   Beroepsfederatie Ani-Zoo  

• Roger Van Look   Nationale Raad van Dierenliefhebbers 
• Stefan Meesen    Vlaamse Brabantse dierenasielen 
• Carine Vernaillen  Inspectie Dienst Dierenwelzijn  

     
 
Dienst dierenwelzijn: 

• Elke Vleugels 
• Eric Van Tilburgh 

 
 

Uitgenodigde experten: 
• Krista Wettinck  juridische dienst 
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2 Data van de vergaderingen  
11/10/2016, 08/12/2016, 01/2017, 14/03/2017, 19/04/2017, 06/06/2017, 13/09/2017, 23/10/2017, 

08/01/2018, 05/02/2018 + extra vergaderingen van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn op 

22/05/2018 en 30/05/2018 

3 Samenvatting van de bevindingen uit de vergaderingen 
Inleiding en situering 
 
De dierenwelzijnsregelgeving inzake de kweek en handel in gezelschapsdieren, in het bijzonder 

honden en katten, (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 reeds van 1997. Om die reden vroeg de bevoegde minister Weyts 

aan de Raad voor Dierenwelzijn eventuele voorstellen ter verbetering te formuleren. De Raad stelde 

daartoe een werkgroep samen. In deze werkgroep zijn alle betrokken belangengroepen 

vertegenwoordigd. 

De te erkennen inrichtingen (zoals asielen, kwekerijen, handelszaken,...) moeten aan verschillende 

voorwaarden voldoen. Op voorstel van de voorzitter werd gevraagd aan de leden van de werkgroep 

om hun bekommernissen over de bestaande voorwaarden en suggesties voor nieuwe voorwaarden 

door te geven. Deze opmerkingen werden tijdens de vergaderingen besproken. 

Discussiepunten 
 

• Zwartkweek en -handel in binnen- en buitenland vormen vandaag een grote bedreiging 

voor het algemene welzijn van honden en katten. Daarom wil de Raad op verschillende 

vlakken inzetten tegen deze vorm van fraude en brengt volgende werkpunten aan: 

1) De regelgeving over identificatie en registratie (I&R) van honden in Vlaanderen behoort 

tot de beste van Europa. Desondanks blijkt uit cijfers van asielen en van inspecties 

tijdens dierenshows en het voormalige BVIRH1 dat 25%-30% van de honden niet correct 

gechipt en/of geregistreerd zijn. Dit cijfer moet dalen aangezien I&R het enige sluitende 

middel is om de herkomst van een hond/kat te traceren. Een goede I&R van alle 

honden/katten kan helpen om de zwartkweek en -handel tegen te gaan. 

Om deze reden moet tevens de uitzondering voor de occasionele kweker die 

verkoopt aan erkende kweker-handelaars geschrapt worden. Deze uitzondering 

voorziet dat de occasionele kweker na identificatie niet moet wachten op de 

definitieve registratiecertificaten maar zijn pups mag verkopen met de voorlopige 

certificaten wanneer hij verkoopt aan een kweker-handelaar. Deze regel werd 

ingevoerd omdat voorheen registraties voornamelijk gebeurden via de post, en 

dergelijke procedure bij de kweker en vervolgens bij de handelaar voor vertraging 

zorgt. De werkgroep adviseert om de I&R van honden in de toekomst enkel via de 

online procedure, die de registratie onmiddellijk uitvoert, toe te laten.  

2) Jonge pups en kittens worden frequent via internet aangeboden. Hoewel de huidige 

regelgeving verplicht om het erkenningsnummer te vermelden bij elke advertentie, is 

controle hierop moeilijk tot quasi onmogelijk. Sensibilisering voor de gevaren van 

                                                             
1 BVIRH: Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden 
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internet-verkoop en de bijhorende fraude met paspoorten is een belangrijke stap in 

de aanpak van deze problematiek. De consument moet ingelicht worden over de 

vereisten waaraan een hond moet voldoen bij verkoop en impulsaankopen moeten 

ontraden en vermeden worden.  

Omwille van sanitaire redenen verdient ook de adoptie van buitenlandse asielhonden 

enige voorzichtigheid. Vlaanderen stelt strenge regels aan dierenasielen maar heeft 

geen grip op het asielbeleid in het buitenland. Men heeft geen zicht op de oorzaak 

waarom een hond in het asiel belandde en nog minder op het karakter van de 

adoptiehond. Dit alles kan ervoor zorgen dat het dier uiteindelijk in een binnenlands 

asiel belandt of erger geëuthanaseerd moet worden. De Raad verwijst naar haar 

advies van 09/12/2010 betreffende de invoering van honden in België. Er gelden 

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. Een beperking van deze invoer werd 

overwogen maar kan gezien de vrije handel binnen Europa onmogelijk doorgevoerd 

worden. 

• De verouderde accommodaties van erkende inrichtingen zorgen voor een beperking in 

welzijn van de dieren die er verblijven.  

Sommige inrichtingen maken gebruik van betonnen roostervloeren. Deze roostervloeren 

compromitteren echter het comfort van de dieren en zorgen ook voor een verminderde 

hygiëne. Er zijn inrichtingen die gebruik maken van oude varkensstallen voor het 

huisvesten van kweekteven. Deze dieren verblijven bijgevolg op betonnen roostervloeren 

die boven een mestkelder gelegen zijn. Dit geeft meer risico op giftige gassen, 

temperatuurschommelingen en bevuiling. Het gebruik van betonnen roostervloeren moet 

vermeden worden en geen enkel gezelschapsdier mag boven een mestkelder gehouden 

worden. 

Ook het welzijn van knaagdieren, reptielen en siervissen in een handelszaak kan 

verbeterd worden. Daarom moet er voor degoe’s en chinchilla’s een permanent zandbad 

voorzien worden. UVA- en UVB-licht moet voorzien worden voor alle reptielen met 

uitzondering van slangen. Alle siervissen moeten in een aquarium verblijven dat 

voldoende groot is en voldoende gefilterd wordt.  

• Contractdierenartsen dragen een grote verantwoordelijkheid doch riskeren onder druk te 

worden gezet te worden door hun klant.  Extra toezicht op erkende inrichtingen moet 

overwogen worden waarbij beroep gedaan wordt op praktijkdierenartsen vergelijkbaar 

met controles door zelfstandige dierenartsen in slachthuizen. 

Ook het bezoekrapport van de contractdierenarts moet uitgebreid worden. Er moet 

plaats voorzien worden voor de aanbevelingen en opmerkingen van de 

contractdierenarts. 

• De Raad is erg bezorgd over de socialisatie van honden in erkende inrichtingen. Veel 

aandacht werd besteed aan het vinden van een geschikte test die de graad van 

socialisatie van de honden kan achterhalen. Uit opzoekingswerk bleek dat bestaande 

testen niet nauwkeurig zijn en sterk afhankelijk zijn van plaats en tijd. Bovendien kunnen 

honden verschillend reageren op verschillende personen waardoor resultaten finaal ook 

verschillen.  
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Toch is de socialisatie van kweekteven van cruciaal belang voor de latere opvoeding van 

de pups. De regelgeving moet dan ook de nadruk leggen op deze socialisatie door onder 

meer het invoeren van basishandelingen zoals aanlijnen en borstelen van de honden, 

voedsel aanreiken en aanzetten tot spelen en borstelen.  

• Wetenschappelijk onderzoek wijst bovendien uit dat asiel- en kweekhonden die in groep 

gehouden worden minder stereotypisch en probleemgedrag vertonen na adoptie. 

Aanvullend zorgt buitenbeloop voor meer complexiteit en verrijking van de omgeving.  

Het is daarom aangewezen dat zowel groepshuisvesting en buitenbeloop worden 

opgelegd bij erkende inrichtingen. 

• De huidige quarantaineperiode van pups in handelskwekerijen bedraagt 5 dagen maar 

mag mits toestemming van de contractdierenarts verkort worden. Deze periode kan op 

aanraden van de contractdierenarts of van de Dienst verlengd worden. De meest 

voorkomende dierziekten hebben echter een incubatieperiode van gemiddeld 10 dagen. 

Ook biedt vaccinatie geen sluitende bescherming tegen deze ziekten. Daarom wil de 

Raad deze  periode verlengen naar 10 dagen en baseert zich hierbij onder andere op de 

wetenschappelijke publicatie van een onderzoek van de UGent2 en de visie van 

academici zoals Prof. Dr. H. Nauwynck en Prof. Dr. T. Dekeuster. 

De beroepsvereniging Anizoo deelt deze mening niet en ondersteunt dit met een 

document dat verschillende relevante wetenschappelijke artikels en de visie van 

verschillende fokkers en contractdierenartsen bevat. De voornaamste reden van 

hun protest is dat een verlengde quarantaine méér gezondheidsrisico’s met zich 

meebrengt dan dat het oplossingen biedt. Ani-Zoo opteert voor preventie door de 

pups verplicht te vaccineren vóór dat zij de handelszaak binnen komen. 

Bovendien zal een verlenging van de quarantaineperiode een verminderde 

socialisatie van pups met zich meebrengen. Anizoo vraagt om deze redenen een 

minderheidsadvies op te nemen voor  dit punt en wenst de wet in zijn huidige 

vorm te behouden mits toevoeging van de verplichte vaccinatie vóór de pups in 

de handelszaak aankomen. 

• Ook blijkt dat quarantaine niet correct wordt uitgevoerd (gescheiden hokken, gescheiden 

luchttoevoer, hygiënesluis,…).  

• De werkgroep nodigde een juriste van de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische 

Ondersteuning van de Vlaamse overheid uit om advies te geven over het 

garantiecertificaat. Dit certificaat mag niet in conflict zijn met de consumentenwet. Het 

nieuwe certificaat moet nog meer nadruk leggen op de consumentenwet. Het aantal 

dagen garantie per ziekte beschreven in het huidige certificaat komt niet overeen met de 

gemiddelde incubatieperiode van de ziektes.  

4 bijgevoegde documenten 
• Raad voor Dierenwelzijn 2010. Advies van de Raad voor Dierenwelzijn betreffende de 

invoering van honden in België 
• Dienst Dierenwelzijn 2017. Buitenbeloop en groepshuisvesting bij kennelhonden. 

Presentatie  
• Dienst Dierenwelzijn 2018. Presentatie over de voorlopige aanpassingen kennelbesluit.  

                                                             
2 Dendoncker, P-A., de Rooster, H., Abma E., Wydooghe, E., Dewulf, J.,(2017) Biosecurity measures for dog 
merchants and canine breeding kennels. 
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• Anizoo 2017. Positie omtrent quarantaine 

5 Goedkeuring van het advies door Raad voor 
Dierenwelzijn 

 
Goedgekeurd op 27/06/2018. 
 
 


