
Koninklijk besluit van 25 april 1994  
houdende uitvoering van artikel 36, 10°, van de wet van 14 augustus 1986  

betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 
 
gewijzigd bij : 
(1) KB van 8 december 2010 
 
Artikel 1. De veehouderijen waar ganzen of eenden onder dwang gevoederd worden (gavage), en voor zover 
voldaan wordt aan de bepalingen van dit besluit en van zijn bijlage, zijn gespecialiseerde bedrijven die bedoeld 
worden in artikel 36, 10°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren. 
 
Art. 2. De eigenaar of de verantwoordelijke van een veehouderij waar dwangvoedering bij eenden of ganzen 
toegepast wordt moet hiervan bij aangetekend schrijven aangifte doen bij de  minister bevoegd voor Dierenwelzijn. (1) 
 
Deze aangifte vermeldt : 
 
1° zijn naam en adres; 
 
2° naam en adres van de personen die belast zijn met de dwangvoedering; 
 
3° diersoort die dwangvoedering ondergaat; 
 
4° beschrijving van de huisvesting van de dieren; 
 
5° herkomst van de dieren; 
 
6° de naam en adres van de dierenarts bedoeld in artikel 4. 
 
Art. 3. Op de veehouderijen bedoeld in artikel 1 dient een register bijgehouden worden waarin voor elk lot 
dieren dat dwangvoedering ondergaat vermeld moet worden : 
 
- hun aantal, ras en herkomst; 
 
- begin- en einddatum van de periode van dwangvoedering; 
 
- het sterftecijfer tijdens deze periode. 
 
Dit register moet worden getoond telkens als de bevoegde personen bedoeld in artikel 34 van voorgenoemde 
wet van 14 augustus 1986 daarom verzoeken. De gegevens moeten vijf jaar worden bewaard. (1) 
 
Art. 4. De personen die dwangvoedering bij eenden of ganzen toepassen moeten een aangenomen dierenarts 
aanwijzen die belast wordt met het regelmatig toezicht op de gezondheid en het welzijn der dieren. Deze 
dierenarts kontroleert tevens het register bedoeld in artikel 3 en meldt elke onregelmatigheid aan de betrokken 
provinciale controle-eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (1) 
 
Art. 5. De personen die dwangvoedering bij eenden of ganzen toepassen, moeten beschikken over een 
getuigschrift van een opleiding gevolgd bij een orgaan erkend door de minister bevoegd voor Dierenwelzijn. Dit 
getuigschrift is niet vereist voor personen die bij de inwerkingtreding van dit besluit een praktische ervaring van 
twee jaar of meer hebben. (1) 
 
Art. 6. Overtreding van de bepalingen van dit besluit wordt opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig 
de bepalingen van de hogergenoemde wet van 14 augustus 1986. 
 
Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 
 
Art. 8. Onze Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 


