
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE 

VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 

25 APRIL 2014. - Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden  

(dit is geen officieel geconsolideerde versie) 

Gewijzigd bij: 

(1) BVR van 23 januari 2015 

(2) MB van 28 januari 2015 

(3) MB van 7 februari 2017 

(4) MB 12 oktober 2018 

 

De Minister van Volksgezondheid, 

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 7, 

vervangen bij de programmawet van 22 december 2003 en aangevuld bij de wet van 27 december 2012; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden, de 

artikelen 5, §§ 1 en 2, 23, § 3, 34, § 1, 35, § 2, en 41; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 april 2013; 

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 14 oktober 2013; 

Gelet op advies 54.516/3 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2013, met toepassing van 

artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

Besluit : 

HOOFDSTUK I. - De bijdragen 

Artikel 1. Het bedrag van de forfaitaire bijdragen bedoeld in artikel 41 van het koninklijk besluit van 25 

april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden, wordt vastgesteld op (2) : 

1°… (2) 

2° voor identificatiecertificaten : 10,46 euro, met inbegrip van de bijdrage voorzien in artikel 7 van de wet 

van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren; (2)(3) 

3° voor fiches "Vervanging paspoort" : 0 euro.(3) 

 

HOOFDSTUK II. - Het identificatiecertificaat 

Art. 2. Het identificatiecertificaat bevat plaats voor ten minste de volgende gegevens : 

1° de gegevens van de hond : 

a) twee identificatienummers; 

b) paspoortnummer; 

c) geboortedatum; 

d) identificatiedatum; 

e) geslacht; 

f) ras; 

g) kleur en type van de vacht; 

h) naam; 

2° de gegevens van de verantwoordelijke : 

a) naam en voornaam; 

b) volledig adres; 

c) telefoonnummer; 

d) e-mailadres; 

e) het rijksregisternummer; (4) 

3° de gegevens van de dierenarts : 



a) ordenummer; 

b) naam en adres; 

c) handtekening; 

4° op de achterzijde van het origineel, de gegevens van de overnemer : 

a) naam en voornaam; 

b) volledig adres; 

c) telefoonnummer; 

d) e-mailadres; 

e)  het rijksregisternummer. (4) 

 

Art. 3. Elk identificatiecertificaat heeft een uniek nummer dat wordt herhaald op de verschillende kopieën 

van het certificaat. 

 

HOOFDSTUK III. - Het paspoort 

Art. 4. …(1) 

HOOFDSTUK IV. - Het registratiecertificaat 

Art. 5.  Het registratiecertificaat, vermeld in artikel 22 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 

betreffende de identificatie en registratie van honden, vermeldt de volgende gegevens: 

1° het opschrift "Registratie van een hond"; 

2° het identificatienummer van de hond; 

3° de naam en het adres van de verantwoordelijke; 

4° het nummer van het paspoort, vermeld op het document op basis waarvan de laatste registratie is 

gedaan;(2) 

5° het ras. (4) 

 

Art. 6. …(2) 

HOOFDSTUK V. - De kaart "Wijziging gegevens" 

Art. 7. Op de kaart "Wijziging gegevens" worden ten minste volgende gegevens afgedrukt : 

1° gegevens van de hond : 

a) het identificatienummer; 

b) het paspoortnummer; 

2° gegevens van de verantwoordelijke : 

a) naam en voornaam; 

b) volledig adres; 

c) telefoonnummer. 

 

Art. 8. De kaart "Wijziging gegevens" biedt de mogelijkheid om volgende wijzigingen van gegevens mee te 

delen : 

1° naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de verantwoordelijke van de hond; 

2° het overlijden van de hond; 

3° de wens om de gegevens van de hond en zijn verantwoordelijke geheim te houden. 

 

 

HOOFDSTUK VI. - De fiche "Vervanging paspoort" 

Art. 9. De fiche "Vervanging paspoort" bevat plaats voor ten minste de volgende gegevens : 

1° gegevens van de hond : 

a) twee identificatienummers; 



b) paspoortnummer; 

c) geboortedatum; 

d) identificatiedatum; 

2° gegevens van de verantwoordelijke : 

a) naam en voornaam; 

b) volledig adres; 

c) telefoonnummer; 

d) e-mailadres; 

e) het rijksregisternummer; (4) 

3° de gegevens van de dierenarts : 

a) ordenummer; 

b) naam en adres; 

c) handtekening. 

 

Art. 10. Elke fiche "Vervanging paspoort" heeft een uniek nummer. 

 

HOOFDSTUK VII. - De asielfiche 

Art. 11. De asielfiche bevat plaats voor ten minste de volgende gegevens : 

1° de gegevens van de hond : 

a) twee identificatienummers; 

b) paspoortnummer; 

c) geboortedatum; 

d) datum van binnenkomst in het asiel; 

e) geslacht; 

f) ras; 

g) kleur en type van de vacht; 

h) naam; 

2° de gegevens van de adoptant : 

a) naam en voornaam; 

b) volledig adres; 

c) telefoonnummer; 

d) e-mailadres; 

e) het rijksregisternummer; (4) 

3° de gegevens van de dierenarts : 

a) ordenummer; 

b) naam en adres; 

c) handtekening; 

4° de gegevens van het asiel : 

a) naam en adres van het asiel; 

b) het erkenningsnummer; 

c) de naam van de verantwoordelijke van het asiel. 

 

 

HOOFDSTUK VIII. - Slotbepaling 

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 29 december 2014. 

 

Brussel, 25 april 2014. 

Mevr. L. ONKELINX 


