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ADVIES 29/09/2022 - Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Invoer van straat- en asielhonden 
 

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

 
In Vlaanderen is er de laatste jaren een significante stijging van het aantal straat- en asielhonden dat 
door organisaties wordt ingevoerd. Naast een stijging vanuit het reguliere invoerland Spanje, is er recent 
ook een sterke toename van honden uit Oost-Europese landen zoals Roemenië. Praktijkdierenartsen 
maken ook melding van consultaties met honden die ingevoerd zijn uit derde landen zoals Oekraïne, Wit-
Rusland en Turkije. De invoer uit derde landen moet niet officieel geregistreerd worden en daarom zijn er 
ook geen cijfers van.  
 
De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn nam zelf het initiatief om dit onderwerp opnieuw te bespreken. In 
2010 publiceerde de toenmalige federale Raad voor Dierenwelzijn al een advies over dit onderwerp, maar 
daarna werden geen verdere acties ondernomen.  
 
In deze discussie zijn er voor- en tegenstanders van de invoer van straat- en asielhonden. De eersten, 
zoals vele organisaties die deze honden invoeren en de betrokken eigenaars, zijn vaak emotioneel 
gedreven door de motivatie om honden in nood te helpen. De andere groep (waaronder de dierenartsen) 
focust op de gezondheid- en gedragsrisico’s die verbonden zijn aan de invoer van straat- en asielhonden.  
 
Het risico op gezondheids- en gedragsproblemen bij ingevoerde straat- en asielhonden is ook een 
belangrijke bezorgdheid van de Vlaamse Raad. Zo komen (exotische) ziekten, waaronder zoönosen, meer 
voor bij ingevoerde honden (bijvoorbeeld rabiës, Echinococcus, Leishmania, Babesiosis, Ehrlichiosis, 
Heptazoönosis, hartworm, brucellose, Leptospira canicola). 
 
Verder hebben de honden in de thuislanden niet altijd de status van gezinshond zoals in West-Europa. Ze 
hebben minder emotionele en financiële waarde en worden daar ook naar behandeld. De honden worden 
vaak in lokale asielen opgevangen en van daaruit geadopteerd. Deze voorgeschiedenis resulteert in een 
hoger voorkomen van afwijkend gedrag zoals stress, angst van mensen en verlatingsangst bij deze dieren1.  
 

 
 

1 Munkeboe, N.; Lohse-Lind, A.; Sandøe, P.; Forkman, B.; Nielsen, S.S. Comparing Behavioural Problems in Imported Street Dogs and Domestically Reared Danish Dogs—The 
Views of Dog Owners and Veterinarians. Animals 2021, 11, 1436. https://doi.org/10.3390/ani11051436 
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Adoptie op afstand op basis van foto en beschrijving en zonder strenge screening van de kandidaat-
adoptanten is bovendien een beperking voor het matchen van een hond en een adoptant, en verhogen 
het risico van impuls-adopties. Bovendien kampen de Vlaamse dierenasielen tegelijk met een structurele 
overpopulatie van honden. 
 
Een overgrote meerderheid van de leden van de Raad is tegen de invoer van straat- en asielhonden. De 
Raad pleit daarom voor een verbod op de invoer van deze honden. 
 
Indien een verbod op de invoer van straat- en asielhonden juridisch niet mogelijk is, dan stelt de Raad 
voor om tenminste regels en voorwaarden op te leggen bij de invoer van straat- en asielhonden (zie 
addendum).  
 

Dit advies gaat enkel over honden. De invoer van straat- en asielkatten werd niet behandeld.  
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ADDENDUM: 
 
Ingeval een verbod juridisch niet haalbaar is, adviseert de Raad om enkel gesocialiseerde en gezonde 
gezinshonden in te voeren, aangezien het risico op gezondheids- en gedragsproblemen daarbij kleiner is. 
De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn erkent namelijk dat er een groot verschil is in het risico op 
problemen naargelang van de voorgeschiedenis van de ingevoerde honden, bv. of het gaat om afgestane 
gezinshonden, om straathonden, of om honden die al lang in een asiel verblijven.  
 
De Raad is van oordeel dat de organisatie die de hond invoert de verantwoordelijkheid draagt om enkel 
deze categorie honden in te voeren, én te zorgen voor een goede match met de kandidaat-adoptant. Als 
er problemen zijn of de hond toch niet blijkt te passen binnen een gezinssituatie, dan moet de organisatie 
de hond terugnemen. Bovenstaande principes gelden ook voor de erkende dierenasielen.  
 
De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt daarom volgende regels en voorwaarden voor: 
 
- Registratie van de organisatie die invoert: Organisaties hebben een registratieplicht bij de Afdeling 
Dierenwelzijn van het Departement Omgeving, Vlaamse overheid.  
 
- Identificatie en registratie van de hond: De organisatie voert enkel honden in die correct 
geïdentificeerd zijn. In Vlaanderen wordt hond op naam van adoptant geregistreerd met vermelding van 
de naam van de organisatie.2 
 
- Honden moeten vergezeld worden van een bemiddelingscontract van de invoerende organisatie, 
met hierin volgende voorwaarden:  

• Leeftijd van de hond: Minimum 6 maanden (d.w.z. alle tanden zijn gewisseld) 
• Gezondheid: De organisatie garandeert dat de ingevoerde hond gezond is. Dit wil zeggen 
dat de hond in het land van herkomst onderzocht wordt door een dierenarts. De hond mag geen 
klinische tekens vertonen die duiden op een infectieziekte. De hond moet gevaccineerd zijn tegen 
infecties en getest worden op afwezigheid van infecties. De lijst met deze gezondheidstesten en 
vaccinaties wordt gespecifieerd. Indien deze testen of vaccinaties niet zijn uitgevoerd en de hond 
binnen een redelijke termijn na aankomst toch drager blijkt te zijn van één van de ziekten, staat 
de organisatie in voor de dierenartskosten.  
• Gedrag: De organisatie plaatst enkel honden die mensgericht en sociaal zijn en aangepast 
zijn aan een leven in gezinsverband. Angstige, agressieve of verwilderde dieren mogen dus niet 
ingevoerd worden.   
• Contactplaats: De honden mogen niet op de openbare weg worden overgedragen aan de 
adoptant. De organisatie duidt ook een locatie of contactpersoon aan waarnaar de honden 
kunnen worden teruggebracht (zie verder). 

 
• Terugbreng-beleid:  

- De organisatie neemt ingevoerde honden die binnen de 6 maanden na aankomst 
om gelijk welke reden toch niet voldoen terug.  

 
 

2 Let op: Volgens huidige regelgeving mag de registratie pas gebeuren na aankomst in België. Ook is op dit moment nog niet mogelijk om de organisatie te vermelden in DogID 
(databank voor registratie). Voor de gezondsheidsregelgeving moet bovendien elke hond ingevoerd worden met een TRACES certificaat (voor verkeer binnen de Europese 
Unie) of een gezondheidscertificaat (voor invoer uit derde landen) met als eindbestemming het adres van de adoptant. Voor de laatste groep moet er ook een controle 
gebeuren in de grensinspectiepost waar de hond de Unie binnenkomt. 
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- Ze stelt een duidelijk beleidsplan op waarin staat wat er gebeurt met ingevoerde 
honden die na adoptie moeten teruggenomen worden (m.a.w. Waar en hoe 
worden de teruggebrachte dieren opgevangen (beschikbare opvangcapaciteit)? 
Wat gebeurt er met die honden? Krijgen ze gedragsbegeleiding? Wordt er gezocht 
naar andere adoptant? Worden ze teruggestuurd naar het land van oorsprong?).  

- Indien een ingevoerde adoptiehond al dan niet door de adoptant aan een erkend 
asiel wordt afgestaan, is de organisatie er toe gehouden, indien gewenst door het 
asiel, deze hond over te nemen onafhankelijk van de termijn na adoptie.  

- Als de organisatie met opvanggezinnen werkt (om teruggebrachte honden op te 
vangen), dan houdt ze een register bij van de honden in die opvanggezinnen.  

 
 
Voetnoot:  
- In deze voorwaarden wordt geen quarantaine voorzien, terwijl dit voor honden die commercieel 

worden ingevoerd door handelaars wel het geval is. Anizoo en Andibel vragen om ook voor commerciële 
invoer de quarantaine af te schaffen en/of deze te vervangen door de inachtneming van de nodige 
wachttijd na de verplichte vaccinaties.  

- The Lucky Ones en ACE|SHIN gaan niet akkoord met een minimumleeftijd van 6 maanden voor de invoer 
van straat- en asielhonden. Zij verkiezen de wettelijke minimumleeftijd van 15 weken, omwille van de 
socialisatie die de pups daardoor voor een deel zouden missen. De tandenwissel vinden ze ook een 
slechte indicator, omdat niet alle honden al gewisseld hebben op 6 maanden. ACE|SHIN maakt ook 
voorbehoud voor de uit te voeren testen en vaccins, omdat deze hier nog niet worden gespecifieerd, en 
bijvoorbeeld bloedonderzoeken i.p.v. de huidige SNAP-testen een zeer zware financiële last voor de 
organisatie zouden betekenen.. De organisaties wensen te benadrukken dat ze niet in concurrentie met 
Vlaamse asielen komen. Zij zijn van mening dat eerder dan algemene regels bij de invoer van straat- en 
asielhonden, regels moeten opgelegd worden die malafide organisaties uitsluiten.  


