Bijlage I bij het koninklijk besluit van 27 april 2007
Erkenningsaanvraagformulier

Gelieve deze aanvraag in HOOFDLETTERS in te vullen
Gelieve bij deze aanvraag te voegen :
- BIJLAGE V : volledig ingevuld contract met een dierenarts
- BETALINGSBEWIJS van de kosten verbonden aan deze aanvraag
- een schematisch plan van de inrichting met aanduiding van de functie en de
afmetingen van de verschillende lokalen.
Deze aanvraag dient te worden ingediend bij het regionaal centrum van de inspectiedienst voor dierenwelzijn.

Hondenkwekerij
Kattenkwekerij

Handelszaak voor dieren
soorten dieren
vissen

Advies van de Dienst :

gunstig

ongunstig

gunstig met beperkingen

konijnen
fretten
amfibieën
reptielen
andere

INRICHTING
Naam

...................................................................................................................................................................................................

Adres ..................................................................................................................................... nr ............................ bus .................
Postcode ………….Gemeente/Stad ………………………………………………………………….
Website ………………………………………………………………………………………………….
Tel. ................................................ Fax ..................................................... E -mail .........................................................................
Openingsdagen en –uren ............................................................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ..................................................................................

BEHEERDER
Naam

...................................................................................................................................................................................................

Adres ..................................................................................................................... ................ nr ............................ bus .................
Postcode ………… Gemeente / Stad …………………………………………………………………
Tel. ................................................ Fax ..................................................... E-mail .........................................................................
Ondernemingsnummer
van
de
kruispuntbank
voor
ondernemingen
(in
voorkomend
…………………………………………………………………………………………………………….

geval)

. Nummer van de milieuvergunning (in voorkomend geval) ………………………………………….
Vervaldatum van de milieuvergunning ...........................................................................................................................................

Lokalen die gebruikt worden voor de inrichting
Opsomming van de verschillende ruimten waar de dieren ondergebracht zijn

Personeelsbestand
Aantal personen, hun taak en de tijd dat zij ingezet worden, eventuele getuigschriften

Inlichtingen betreffende de kwekerij
Aard
Hondenkwekerij

Maximale capaciteit

hobbykwekerij
professionele kwekerij
handelskwekerij

Kattenkwekerij
hobbykwekerij
professionele kwekerij
handelskwekerij

Opmerkingen van de Dienst :

Ondergetekende, aanvrager en beheerder van de inrichting, verklaart dat bovenvermelde gegevens correct zijn.
Op . ……-………-………

Te………….………

Bijlage II bij het koninklijk besluit van 27 april 2007
Minimale afmetingen voor het houden van honden en katten
I.

MINIMUMOPPERVLAKTEN (m²) VOOR DE VERBLIJVEN VOOR HONDEN (1) :
Schofthoogte
Aantal honden
kleiner dan
kleiner dan
kleiner dan
kleiner
kleiner
25 cm
30 cm
40 cm
dan 60 cm
dan 75 cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10

1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12

2
2,5
3
4
5
6
7
12
15
20

3
4
6
8
12
18
25
30
34
38

groter dan
75 cm

5
7
10
12
20
25
42
50
60
70

7
10
12
18
24
40
50
65
80
95

(1) Indien honden van verschillende grootte samen worden gehouden, wordt voor de berekening van de minimumoppervlakte
de schofthoogte van de grootste hond gehanteerd
II.

MINIMUMOPPERVLAKTE VAN EEN KRAAMHOK VEREIST VOOR EEN TEEF MET PUPS
TOT DE LEEFTIJD VAN ZEVEN WEKEN :

Schofthoogte van het moederdier

III.

kleiner
dan 25 cm

kleiner
dan 35 cm

kleiner
dan 40 cm

kleiner
dan 60 cm

kleiner
dan 75 cm

groter
dan 75 cm

1 m2

1,5 m2

2 m2

3 m2

3,5 m2

5 m2

MINIMUMOPPERVLAKTE VAN EEN KRAAMHOK VEREIST VOOR EEN TEEF MET PUPS
TOT DE LEEFTIJD VAN TIEN WEKEN :

Schofthoogte van het moederdier

IV.

kleiner
dan 25 cm

kleiner
dan 35 cm

kleiner
dan 40 cm

kleiner
dan 60 cm

kleiner
dan 75 cm

groter
dan 75 cm

1,5 m2

3 m2

4 m2

6 m2

7 m2

10 m2

MINIMUMHOOGTE VAN VERBLIJVEN VOOR HONDEN :
Ten minste tweemaal de schofthoogte van de grootste hond in het verblijf met een minimumhoogte van 75 cm.

V.

MINIMUMAFMETINGEN VAN VERBLIJVEN VOOR KATTEN :
Minimumoppervlakte : 1 m2 per kat
Minimumhoogte : 1,80 m

VI.

MINIMUMAFMETINGEN VAN EEN KRAAMHOK VEREIST VOOR EEN KAT MET JONGEN
TOT DE LEEFTIJD VAN TIEN WEKEN :
Minimumoppervlakte : 1 m2 per moeder met haar jongen
Minimumhoogte : 1,80 m

Bijlage III bij het koninklijk besluit van 27 april 2007
Voorwaarden voor de verhandeling van honden en katten afkomstig uit andere landen
1° Huisvesting:
De dieren werden gekweekt in verblijven die aan de volgende voorwaarden voldoen. Het natuurlijke dag-en nachtritme werd
gerespecteerd zelfs op de sluitingsdagen van de inrichting.
I.

MINIMUMOPPERVLAKTEN (m²) VOOR DE VERBLIJVEN VOOR HONDEN (1) :
Schofthoogte
Aantal honden
kleiner dan
kleiner dan
kleiner dan
kleiner
kleiner
groter dan
25 cm
30 cm
40 cm
dan 60 cm
dan 75 cm
75 cm
1
1
1,5
2
3
5
2
1,5
2
2,5
4
7
3
2
2,5
3
6
10
4
2,5
3
4
8
12
5
3
4
5
12
20
6
4
5
6
18
25
7
5
6
7
25
42
8
6
8
12
30
50
9
8
10
15
34
60
10
10
12
20
38
70
(1) Indien honden van verschillende grootte samen worden gehouden, wordt voor de berekening van de
minimumoppervlakte de schofthoogte van de grootste hond gehanteerd

7
10
12
18
24
40
50
65
80
95

II.

MINIMUMOPPERVLAKTE VAN EEN KRAAMHOK VEREIST VOOR EEN TEEF MET PUPS
TOT DE LEEFTIJD VAN ZEVEN WEKEN :
Schofthoogte van het moederdier
kleiner
dan 25 cm

kleiner
dan 35 cm

kleiner
dan 40 cm

kleiner
dan 60 cm

kleiner
dan 75 cm

groter
dan 75 cm

1 m2

1,5 m2

2 m2

3 m2

3,5 m2

5 m2

III.

MINIMUMOPPERVLAKTE VAN EEN KRAAMHOK VEREIST VOOR EEN TEEF MET PUPS
TOT DE LEEFTIJD VAN TIEN WEKEN :
Schofthoogte van het moederdier
kleiner
dan 25 cm

kleiner
dan 35 cm

kleiner
dan 40 cm

kleiner
dan 60 cm

kleiner
dan 75 cm

groter
dan 75 cm

1,5 m2

3 m2

4 m2

6 m2

7 m2

10 m2

IV.

MINIMUMHOOGTE VAN VERBLIJVEN VOOR HONDEN :
Ten minste tweemaal de schofthoogte van de grootste hond in het verblijf met een minimumhoogte van 75 cm.

V.

MINIMUMAFMETINGEN VAN VERBLIJVEN VOOR KATTEN :
Minimumoppervlakte : 1 m2 per kat
Minimumhoogte : 1,80 m

VI.

MINIMUMOPPERVLAKTE VAN EEN KRAAMHOK VEREIST VOOR EEN KAT MET JONGEN
TOT DE LEEFTIJD VAN TIEN WEKEN :
Minimumoppervlakte : 1 m² per moeder met haar jongen.
Minimumhoogte: 1,80 m

2° Verzorging van de dieren:
De dieren worden ten minste tweemaal per dag gecontroleerd.
Vrouwelijke dieren werpen niet meer dan tweemaal per jaar.
Er is voldoende en bekwaam personeel ter beschikking voor de verzorging van de dieren. Deze personen besteden een
bijzondere aandacht aan de socialisatie van de dieren.
Hoogdrachtige dieren en vrouwelijke dieren met niet-gespeende jongen beschikken over geschikt nestmateriaal. Pups hebben
manipuleerbare voorwerpen ter beschikking teneinde hun omgeving te verrijken

Bijlage IV bij het koninklijk besluit van 27 april 2007
Minimale afmetingen voor het houden van dieren

TABEL 1. MINIMUMAFMETINGEN VAN DE KOOIEN VOOR KLEINE KNAAGDIEREN EN KONIJNEN :
a) Kooien voor kleine knaagdieren :
Soort

Vloeroppervlakte (cm2 per dier)
individueel gehouden

gehouden in groep

3000

1500

Chinchilla

jong (max.
500 gram)

Cavia

volwassen

1500

Degoe
(Octodon degus)

Tamias sibiricus
(Aziat.gestreepte
grondeekhoorn)
Tamias striatus
(Oostelijke
wangzakeekhoorn
)

2000

jong (max.
500 gram)
750

Hoogte (cm)

- minstens 2 niveaus
- zandbad
- mogelijkheid om
zich te verstoppen
- takken

80

volwassen
1200

Bijzondere eisen

jong
(max. 500
gram)

volwasse
n

25

30

___

1500

750 met een minimale
oppervlakte van 1500

50

- knaagvoorwerp
- klimmogelijkheden
- zandbad

1500

375 met een minimale
oppervlakte van 1500

50

klimmogelijkheden

50

klimmogelijkheden

1500

750 met een minimale
oppervlakte van 1500

Echte renmuis
en Woestijnmuis

1000

200 met een minimale
oppervlakte van 1000

25

- Knaagvoorwerp
voorzien
- zandbad

Hamster

1000

200 met een minimale
oppervlakte van 1000

20

Knaagvoorwerp
voorzien

Rat

Muis

jong

volwassen

1000

1500

1000

jong
200 met
een
minimale
oppervlakte
van 1000

volwassen

jong

volwassen

375 met
een
minimale
oppervlakt
e van 1500

25

30

100 met een minimale
vloeroppervlakte van
1000

___

15

___

b) kooien voor konijnen :
Gewicht van het
dier (kg)

Vloeroppervlakte (cm2 per dier)
individueel gehouden
gehouden in groep

Breedte (cm)

Hoogte (cm)

minder dan 1 kg

2000

1200

30

30

3000

2500

40

40

1 kg en meer

TABEL 2. MINIMALE NORMEN VOOR KOOIEN VOOR FRETTEN :
Minimumoppervlakte : 0,2 m2 per dier met een minimum van 0,5 m² per kooi.
Minimumhoogte : 0,5 m
TABEL 3. MINIMALE NORMEN VOOR KOOIEN VOOR VOGELS:
KOOIEN
Lengte van de vogel (1)
Volume per vogel indien
Volume per vogel indien
alleen gehouden (cm³)
in groep gehouden (cm³)

VOLIERES
Volume per vogel (cm³)

tot 12 cm
(kleine exoten)

9.000

5.000

12.500

tot 16 cm
(kanaries)

9.000

6.400

16.000

tot 18 cm
(grasparkieten, agaporniden,
grote postuurkanaries)
tot 20 cm
(kleine papegaaien)

9.000

8.000

20.000

19.000

9.600

24.000

tot 25 cm
(exotische spreeuwen en
lijsters; duifachtigen)
tot 30 cm
(grote exotische vogels en
lori's)
tot 40 cm
(amazones, grijze
roodstaartpapegaaien)

50.000

20.000

80.000

75.000

25.000

100.000

75.000

60.000

150.000

meer dan 40 cm
(ara's)

360.000

450.000

1.000.000

(1) De lengte wordt gemeten van de kop tot de tip van de staart
De vogelsoorten zijn slechts vermeld bij wijze van voorbeeld.

TABEL 4. MINIMALE AFMETINGEN VOOR VIVARIA (in cm : L = lengte, B = Breedte, H =hoogte)
a) Slangen
Individueel gehouden slangen (lengte van het dier is de totale lengte)
Landbewonende soorten:
H* : ten minste 1/3 van de lengte van het dier met een minimum van 20 cm
B : ten minste 1/3 van de lengte van het dier met een minimum van 20 cm
L : ten minste 2/3 van de lengte van het dier met een minimum van 20 cm
Boombewonende soorten en semi-boombewonende soorten:
H* : ten minste 2/3 van de lengte van het dier met een minimum van 40 cm
B : ten minste 1/3 van de lengte van het dier met een minimum van 20 cm
L : ten minste 1/2 van de lengte van het dier met een minimum van 20 cm
In groep gehouden slangen (maximum 5 individuen, lengte van het dier is de totale lengte)
De afmetingen van de vivaria worden berekend op basis van het grootste individu
Landbewonende soorten:
H* : ten minste 1/3 van de lengte van het dier met een minimum van 30 cm
B** : ten minste 2/3 van de lengte van het dier met een minimum van 30 cm
L : ten minste gelijk aan de lengte van het dier met een minimum van 30 cm
Boombewonende soorten en semi-boombewonende soorten:
H* : ten minste gelijk aan de lengte van het dier met een minimum van 60 cm voor
specimen die een lengte tot en met 40 cm bereiken en minimum van 80 cm voor
specimen met een lengte van meer dan 40 cm.
B**: ten minste 2/3 van de lengte van het dier met een minimum van 40 cm
L: ten minste 2/3 van de lengte van het dier met een minimum van 40 cm
Voor slangen met een lengte van meer dan twee meter kunnen de afmetingen verminderd worden tot de volgende
minima:
H* : ten minste 1/2 van de lengte van het dier
B : ten minste 1/2 van de lengte van het dier
L : ten minste 3/4 van de lengte van het dier
*: Wanneer de berekening een hogere waarde dan 2 m geeft, is een hoogte van 2 m toegelaten.
** : Wanneer de berekening een hogere waarde dan 1 m geeft, is een breedte van 1 m voor de slangen van minder dan 2 m
toegelaten.

b) Schildpadden
Minimumoppervlakte van de vivaria = 3 x N x LC² met minimale afmetingen per terrarium van 60 cm en 30 cm.
Minimumhoogte van de vivaria : ten minste de waarde van LC met een minimum van 30 cm.
N is het aantal schildpadden in het terrarium en LC is de lengte van het borstschild van de grootste schildpad in het
vivarium.
b.1) Landbewonende en semi-aquatische soorten
Maximaal 20 specimens per vivarium, ongeacht de afmetingen hiervan.
Voor semi-aquatische soorten is de grootte en de diepte van het watergedeelte afhankelijk van de soort.
Een landoppervlakte van tenminste 1/4 van de minimumoppervlakte van het vivarium en voorzien van een
verwarmingslamp moet aanwezig zijn.
b.2) Aquatische soorten
Voor waterschildpadden moeten een landoppervlakte van minstens 10% van de minimale oppervlakte van het vivarium en
een wateroppervlakte van minstens 80% van de minimale oppervlakte van het vivarium voorzien zijn.
De diepte van het waterdeel moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van het borstschild van de grootste schildpad
teneinde haar toe te laten om zich om te keren.
c) Hagedissen en krokodilachtigen
De afmetingen worden steeds berekend op basis van het grootste specimen, staartlengte inbegrepen.
Niet meer dan 25 specimens per vivarium, ongeacht de afmetingen ervan.
Krokodilachtigen, grote Varanidae en grote Teiidae (meer dan 100 cm) : nooit meer dan 5 specimens per vivarium.
Aantal specimens kleiner of gelijk aan 10
Landbewonende soorten:
H : ten minste 2/3 van de lengte van het dier met een minimum van 40 cm
B : ten minste 1/2 van de lengte van het dier met een minimum van 40 cm
L : ten minste tweemaal de lengte van het dier met een minimum van 50 cm
Boombewonende soorten en semi-boombewonende soorten:
H : ten minste tweemaal de lengte van het dier met een minimum van 60 cm
B : ten minste 1/2 van de lengte van het dier met een minimum van 40 cm
L : ten minste tweemaal de lengte van het dier met een minimum van 50 cm
Aantal specimens groter dan 10 en kleiner of gelijk aan 25
Landbewonende soorten:
H : ten minste éénmaal de lengte van het dier met een minimum van 50 cm
B : ten minste éénmaal de lengte van het dier met een minimum van 50 cm
L : ten minste driemaal de lengte van het dier met een minimum van 60 cm
Boombewonende soorten en semi-boombewonende soorten :
H : ten minste tweemaal de lengte van het dier met een minimum van 80 cm
B : ten minste éénmaal de lengte van het dier met een minimum van 50 cm
L : ten minste driemaal de lengte van het dier met een minimum van 60 cm

d) Amfibieën
De afmetingen worden steeds berekend op basis van het grootste specimen, staartlengte inbegrepen (voor de
salamanderachtigen).
Landbewonende soorten:
Dieren met een lengte van minder dan 5 cm:
Indien minder dan 10 specimens :
H : in alle gevallen minimaal 35 cm
B : in alle gevallen minimaal 30 cm
L : in alle gevallen minimaal 35 cm
Indien meer dan 10 specimens (maximaal 30 specimens per vivarium ongeacht de afmetingen ervan) :
H : in alle gevallen minimaal 40 cm
B : in alle gevallen minimaal 40 cm
L : in alle gevallen minimaal 60 cm
Dieren met een lengte van meer dan 5 cm (maximaal 20 specimens per vivarium ongeacht de afmetingen ervan) :
H : in alle gevallen minimaal 40 cm
B : ten minste vijfmaal de lengte van het dier met een minimum van 40 cm
L : ten minste tienmaal de lengte van het dier met een minimum van 60 cm
Boombewonende soorten :
Dieren met een lengte van minder dan 5 cm :
Indien minder dan 10 specimens :
H : in alle gevallen minimaal 60 cm
B : in alle gevallen minimaal 30 cm
L : in alle gevallen minimaal 35 cm
Indien meer dan 10 specimens (maximaal 30 specimens per vivarium ongeacht de afmetingen ervan)
H : in alle gevallen minimaal 60 cm
B : in alle gevallen minimaal 40 cm
L : in alle gevallen minimaal 40 cm

Dieren met een lengte van meer dan 5 cm (maximaal 20 specimens per vivarium ongeacht de afmetingen ervan) :
H : in alle gevallen minimaal 80 cm
B : ten minste vijfmaal de lengte van het dier met een minimum van 40 cm
L : ten minste tienmaal de lengte van het dier met een minimum van 60 cm

Aquatische soorten :
Lengte van het lichaam
(van de neus tot aan de staartpunt)

Minimaal watervolume
tot 5 specimens

bijkomend
watervolume
voor meer dan 5
specimens

lengte tot en met 10 cm

5 liter

0,5 liter / dier

lengte groter dan 10 en kleiner dan 20 cm

10 liter

1 liter / dier

lengte gelijk aan of groter dan 20 cm

20 liter

2 liter / dier

TABEL 5. MINIMUMNORMEN VOOR AQUARIA
a) Zoetwatervissen
Lengte van de vissen
kleiner dan of gelijk aan 5 cm

Minimaal watervolume
(in liter, filter niet inbegrepen)
40

groter dan 5 cm en kleiner dan 10 cm

60

gelijk aan of groter dan 10 cm

100

Deze normen zijn niet van toepassing op de mannelijke Betta splendens en op de Cyprinodontidae die onder volgende
voorwaarden gehouden kunnen worden:
Betta splendens 0,5 liter water
Cyprinodontidae 10 liter water met een minimale diepte van 15 cm
b) Zoutwatervissen
Lengte van de vissen
kleiner dan of gelijk aan 15 cm
groter dan 15 cm

Minimaal watervolume
(in liter, filter niet inbegrepen)
180
250

(1): Het aantal vissen per aquarium moet aangepast worden aan het watervolume en aan de filtratie- en beluchtingscapaciteit
van het aquarium.

Bijlage V bij het koninklijk besluit van 27 april 2007

Contract tussen de erkende dierenarts en de inrichting
De ondergetekende…………………………………………………(naam en voornaam)
Beheerder van *............................................................................................................................ .................................................
(gelegen te)
...............................................................................................................................................................................(volledig adres)
Ondernemingsnummer van de Kruispuntbank voor de ondernemingen:
wijst, in toepassing van artikel 6 § 1 van het Koninklijk Besluit van 27/04/2007 houdende erkenningvoorwaarden voor inrichtingen voor
dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren
Dr. ........................................................................................................................ ...................................... (naam en voornaam)
erkend dierenarts te .........................................................................................................................................................(adres)
ordenummer...................................................................................................................................................................................
aan voor het regelmatig toezicht op het welzijn, de gezondheid, de verzorging en de huisvesting van de dieren.
In geval van onbeschikbaarheid van bovenvermelde dierenarts, zal beroep gedaan worden op
de dierenarts – vervanger die hij aanduidt voor zijn cliënteel
de hieronder vermelde dierenarts die mede ondertekent als plaatsvervangend
dierenarts
Dr. ........................................................................................................................ ...................................... (naam en voornaam)
erkend dierenarts te ........................................................................................................................................... ..............(adres)
ordenummer...................................................................................................................................................................................

Opgesteld te

, op

In ten minste drie exemplaren, waarvan één bij het aanvraagdossier wordt gevoegd en één door elke partij wordt bewaard.

Handtekening van de beheerder

Handtekening van de dierenarts

Voor akkoord van de dierenarts - plaatsvervanger:

Datum, Handtekening:

*Soort inrichting

Bijlage VI A bij het koninklijk besluit van 27 april 2007

Inventaris van de vrouwelijke fokdieren
Diersoort: Hond / Kat
Volgnr. Ras

Datum van binnenkomen in de
kwekerij

Identificatieteken1

Datum van
Bestemming 2
vertrek of dood

Opmerkingen

(1) Voor niet geïdentificeerde katten kleur en eigenschappen van de vacht en specifieke karakteristieken noteren
(2) In geval van afstand: naam en adres van de verwerver en zijn adres of zijn ondernemingsnummer of het nummer van het garantiecertificaat 3 of het nummer
van het gezondheidscertificaat3 noteren.
(3) In dit geval moeten de kopieën van de certificaten even lang bewaard worden als het inventaris van de vrouwelijke dieren.
Dit document moet bewaard worden gedurende ten minste 2 jaar na het vertrek van het laatste dier.

Bijlage VI B bij het koninklijk besluit van 27 april 2007
Fiche van de worpen (één fiche per worp)
hond / kat
Ras:
Identificatieteken van het moederdier of haar volgnummer in de inventaris van de vrouwelijke fokdieren:
Identificatiegegevens van het vaderdier1:
Geboortedatum:
Aantal geboren jongen:
Aantal gespeende jongen:
Identificatiegegevens van elk verhandeld
jong dier 1

Geslacht

Datum
van
vertrek

Gegevens van de verwerver
Naam

Volledig adres of ondernemingsnummer of nummer
van het garantiecertificaat 2 of van het
gezondheidscertificaat voor handelsverkeer of uitvoer 2

(1) BVIRH verplicht voor honden. Microchip verplicht voor katten ( art.30 §2)
(2) In dit geval moeten de kopieën van de certificaten even lang bewaard worden als de fiche van worpen
Dit document moet bewaard worden gedurende ten minste 2 jaar na de vertrekdatum van de moeder zoals genoteerd in de inventaris van de vrouwelijke fokdieren.

Bijlage VII bij het koninklijk besluit van 27 april 2007
Register van in- en uitgaande bewegingen van dieren in een dierenasiel.

A
Datum
van
aankomst

B : RUBRIEK VERPLICHT TE INVULLEN INDIEN DEZE GEGEVENS NIET STAAN IN EEN INDIVIDUEEL DOSSIER
Identificatie van het dier
Gegevens van de aanbrenger
Gegevens van de overnemer
Diersoort Volgnr.
Reden
Naam
Adres
Naam
Adres
individ. merkteken 1 Karakteristieken²
onderdossier
brenging

(1) :Indien het identificatieteken gekend is (microchip of tatoeage), moet de kolom “ Karakteristieken” niet ingevuld worden.
(2) :naargelang de diersoort: Ras, geslacht, leeftijd, kleur, …
(3) :In geval van euthanasie, "E" invullen met paraaf van de dierenarts die ze heeft uitgevoerd.
Document te bewaren gedurende ten minste 2 jaar na het vertrek van het laatste dier.
Het deel B van de tabel moet niet ingevuld of zelfs niet voorzien worden, indien er een individueel dossier met deze gegevens voor elk dier bestaat.
De delen A et C zijn verplicht.

C
Datum
van
vertrek³

Bijlage VIII A bij het koninklijk besluit van 27 april 2007

Dierenasiel :
Dossiernummer :

Verklaring van afstand van een hond in te vullen door de verantwoordelijke van het dier (pagina 1/2)
Deze pagina bevat gegevens die zullen meegedeeld worden aan kandidaat-adoptanten
Naam van de hond:
Beschrijving van de hond:
-

Ras:
Identificatie: Microchip / Tatoeage nr. ……………………………………………..
Plaats: Oor / Nek / Bil
Links / Rechts
Geboortedatum:
Geslacht:
Mannelijk / Vrouwelijk
Gesteriliseerd Ja / Nee
Vacht: (kleur – soort)
Bijzondere kenmerken:

Gezondheidsgegevens van de hond.
Ondergane heelkundige ingrepen (uitgezonderd sterilisatie)
Doorgemaakte ziekten
Opmerkingen betreffende de gezondheid van de hond
(specifieke gevoeligheid,…)
Behandelende dierenarts
In orde met vaccinaties

Ja / nee (*)

Documenten afgegeven samen met de hond.
Registratiecertificaat / Paspoort nr. ……….
Vaccinatieboekje

(*)
(*)

Gegevens in verband met de vroegere levensomstandigheden van de hond.
- Ik ben de eigenaar van de hond sinds: ……………………………………………………. …………..
- Tijdens de dag leefde de hond buiten / binnen (*)
- Tijdens de nacht leefde de hond buiten / binnen (*)
- De hond leefde samen met andere honden mannelijke, vrouwelijke. (*)
- De hond leefde samen met andere huisdieren ja / nee (*) welke ? …………………
- De hond leefde in een gezin met kinderen: Ja / nee (*) hoeveel ? ….. leeftijd(en) ?……………………
- De hond leefde met oudere personen : Ja / nee (*)
- Type van voeding : blik / brokken / gekookt / (*)
Informatie aangaande het karakter en het gedrag van de hond.
- De hond heeft een verdedigings -aanval - of pakwerkopleiding gevolgd ja/nee *
- De hond heeft agressief gedrag vertoond tegenover :
een gezinslid :
Ja, een kind / ja, een volwassene / nee (*)
vreemde personen :
Ja, een kind / ja, een volwassene / nee (*)
andere dieren
Ja / nee (*)
- De hond is wagenziek ja /nee (*)
- Hij kan zeer goed/moeilijk/niet alleen thuis blijven. (*) Hoe lang ?……………….
- Hij is zindelijk in huis ja / nee (*)
- Hij probeert te ontsnappen uit het huis of de tuin ja / nee (*)

(*)
(*)
(*)
(*)

Reden van afstand.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(*) Doorstrepen wat niet past

Verklaring van afstand van een hond (pagina 2/2).
Deze pagina bevat gegevens die niet mogen meegedeeld worden aan kandidaat-adoptanten
Gegevens van de vorige eigenaar (aanbrenger van het dier).

Naam en Voornaam
Geboortedatum
Volledig adres
Telefoon
Fax indien beschikbaar
e-mail indien beschikbaar

Hierbij verklaar ik, ondergetekende …………………………………………………vrijwillig afstand te doen van
bovengenoemde hond en hem toe te vertrouwen aan de verantwoordelijke van het dierenasiel
.………………………………………
Door dit document te ondertekenen doe ik afstand van elk recht op dit dier en laat ik het asiel er vrij over beschikken.
Ik verklaar dat de gegevens over de hond overeenstemmen met de waarheid en dat ik bereid ben om de verantwoordelijkheid
op mij te nemen indien bewezen wordt dat ik bewust verkeerde informatie heb verstrekt.
Bijdrage in de kosten1 :
- opname ……………….
- transport ……………….
- vaccinaties ………………..
- andere
Totaal:

……………….

Opgemaakt in twee exemplaren
te ………………………..

datum: …………………………..

Gelezen en goedgekeurd

1

Handtekening

Handtekening

………………………….
De persoon die afstand doet van de hond

…………………………………..
Verantwoordelijke van het dierenasiel

Niet verplichte vermelding

Bijlage VIII B bij het koninklijk besluit van 27 april 2007
Dierenasiel :
Dossiernummer :
Evaluatiefiche van het gedrag in het asiel.
Deze pagina bevat gegevens die zullen meegedeeld worden aan kandidaat-adoptanten
Identificatieteken ………………………………………………..
Naam van het dier (facultatief) ………………………………….
Datum van opname: ……………………………………………
Data van voorziene evaluaties (minimum eenmaal per week gedurende de eerste drie weken) :
………………………………………………..
Na(a)m(en) van de perso(o)n(en) (verzorgers) die het dier verzorgen in het asiel :
……………………………………………………………………………………………
1. Gedrag tegenover de verzorgers

Datum :
Algemeen agressief
ja/nee
Agressief rond speelgoed ja/nee
Agressief rond
voederkom ja/nee
Agressief rond mand
ja/nee
Gemakkelijk tijdens
wandeling
ja/nee
Speelt graag
ja/nee
Andere:

2. Gedrag tegenover andere honden
Datum :
Algemeen agressief
ja/nee
Agressief rond speelgoed ja/nee
Agressief rond
voederkom ja/nee
Agressief rond mand
ja/nee
Speelt graag
ja/nee
Andere:

Bijlage VIII C: Adoptiecontract voor een hond
Dierenasiel:
Dossiernummer:
Adoptiecontract voor een hond
De ondergetekenden,

1.

Adoptant:

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon/GSM: ……………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………

en

2.

Verantwoordelijke van het dierenasiel: ………………………………………………………………

Verklaren dat het dier

3.

Geadopteerd dier:

Naam van de hond: …………………………………………………………………………………………………..
Beschrijving :
-

Microchipnummer: ………………………………………………………….
Geboortedatum: ……………………………………………………..
Geslacht: Mannelijk / Vrouwelijk
Gesteriliseerd: Ja / Nee
Vacht (soort en kleur): …………………………………………………………………………………
Bijzondere kenmerken: ………………………………………………………………………………..
Nummer van het paspoort: ……………………………………………………………………………………..

aan de adoptant werd toevertrouwd na regeling van de volgende kosten:

Bijdrage :
Dierenartskosten :
Kosten voor identificatie en registratie:
Administratiekosten :
Diversen :
Totaal :

Het asiel overhandigd het paspoort van de hond aan de adoptant op het moment van adoptie.

De verantwoordelijke van het dierenasiel verklaart dat hij, in voorkomend geval, zonder resultaat, geprobeerd heeft om het
dier aan zijn vorige eigenaar terug te geven.

De adoptant verklaart zich akkoord om:
1) de voeding, de verzorging en de huisvesting aan te passen met het oog op het garanderen van het welzijn van de
hond;
2) de beheerder van de databank van honden binnen de acht werkdagen na het overlijden van het dier op de hoogte te
brengen;
3) de beheerder van de databank van honden onmiddellijk te verwittigen bij verlies van de hond en, in samenwerking
met het asiel, alle nuttige maatregelen te nemen om het dier terug te vinden;
4) niet te kweken met de hond.

De partijen verklaren samen te hebben doorgenomen:
0
0
0
0

de lijst van vragen die gesteld moeten worden voor de verwerving van een hond
de verklaring van afstand van de hond
de evaluatiefiche van het gedrag van de hond in het dierenasiel
dit adoptiecontract

en dus kennis genomen te hebben van bepaalde bijzonderheden van de hond.

Opgemaakt in twee exemplaren waarvan één exemplaar werd overhandigd aan de adoptant en het andere aan het dierenasiel.

Te : ……………………………………….

Datum: ……………………………………

De adoptant:

De verantwoordelijke van het dierenasiel:

…………………………………………………………….

………………………………………………………………

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden
inzake de verhandeling van dieren.

Bijlage IX bij het koninklijk besluit van 27 april 2007
Lijst van vragen te stellen vòòr de verwerving van een hond.
(Naam):
Kinderen aanwezig thuis: ja /nee / soms (*)
Zijn er huisdieren aanwezig in het thuis? ja /nee (*)
Indien ja, welke: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Hoeveel tijd per dag zal het dier alleen thuis zijn:…………
Woning van het gezin:
huis, appartement.(*) andere:
toegang tot een tuin ja / nee (*)
het houden van dieren wordt toegestaan door de eigenaar: ja / nee (*)
Waar zal het dier overdag verblijven? : vrij binnen, vrij buiten, in een deel van het huis, in een kennel
buiten, (*) andere:……………….
Hoe denkt u te kunnen voldoen aan de bewegingsbehoeften van uw hond: door hem vrij te laten in de
tuin, met dagelijkse wandelingen, met wekelijkse wandelingen, (*) andere …….….
Aan welke oplossing denkt u voor uw dier tijdens uw vakanties? : meenemen, plaatsen bij een familielid,
plaatsen in een pension, “dog sitter”, (*) andere: ………………
Het leven met een dier kan belangrijke inspanningen vereisen. Bent u van plan om een opleiding te volgen
met uw hond? Ja / nee / misschien (*)
Zo ja, welke? …………………
Aan wie zal u advies vragen indien de hond een probleemgedrag vertoont dat een risico kan betekenen
voor u en uw omgeving en dat onder uw verantwoordelijkheid valt? ………………………………
Bent u van plan om een familiale ongevallenverzekering af te sluiten die kan tussenkomen bij een ongeval
veroorzaakt door uw hond?
ja / nee (*)

Gelieve de vragenlijst te overlopen. De verantwoordelijke kan u dan op grond van de antwoorden
raad geven bij de keuze van een hond.

(*) Doorstrepen wat niet past.

Bijlage X bij het koninklijk besluit van 27 april 2007
Register voor de verhandeling van honden of katten door de kweker-handelaar - (een register per diersoort) hond / kat
Herkomst : Gegevens van de
overdrager
Datum
van
aankomst Naam en adres of ondernemingsnr.

Identificatie dier
Identificatieteken

Ras1

Geslacht Leeftijd

Vacht1
kleur en
soort

Geschikt voor
verhandeling:
handtekening
dierenarts en datum 3

Gegevens van de verwerver
Datum
van
Naam en adres, ondernemingsnr.
vertrek
of nr. van het garantiecertificaat2

(1) : niet verplicht.
(2) : in dit geval moeten de kopieën van de certificaten even lang bewaard worden als het register
(3) : De geschiktheid voor verhandeling van elke hond / kat wordt in deze kolom aangegeven door de handtekening van de dierenarts en de datum van het onderzoek.

Document te bewaren gedurende ten minste twee jaar na het vertrek van het laatste dier

Bijlage XI: Garantiecertificaat voor de verhandeling van een hond of een kat

Garantiecertificaat
Jaar:
Volgnummer:
Opgesteld overeenkomstig art. 30, § 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de erkenningsvoorwaarden
voor inrichtingen voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. Dit certificaat zet de wettelijke
garantierechten van de consument uiteen, zoals bepaald in de artikelen 1649bis – 1649octies van het Burgerlijk Wetboek
(de zogenaamde “Wet Consumentenkoop”).
_________________________________________________________________

De verkoper:

Naam en voornaam: ....................................................................................
Naam van de vennootschap: …………………………………………..……………………………………….
Commerciële Benaming : .............................................................................
Adres:
Straat en nummer: ......................................................................................
Postnummer en gemeente: ………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………
Erkenningsnummer: ……………………………………………………………
Ondernemingsnummer: ...............................................................................

De koper:
OPGELET! Vergewis u steeds van de herkomst van de hond of kat door
het moederdier te zien voor de aankoop. De koper is verplicht om u
het moederdier te tonen als u daarom vraagt.
Naam en voornaam: ....................................................................................
Straat en nummer: ......................................................................................
Postnummer en gemeente: ………………………………………………………………………………………

Beschrijving van de hond / kat:
Ras: ..........................................................................................................
Geslacht: ...................................................................................................
Geboortedatum: .........................................................................................
Vacht (kleur en soort): .................................................................................
Bijzondere kenmerken: ................................................................................
Chipnummer: .............................................................................................
Paspoortnummer: …………………………………….……………………………………………………………….
Datum van aankoop: ...................................................................................
Stamboom inbegrepen bij de verkoop (*): ja / nee
Indien ja (*):
- hij wordt afgeleverd bij de aankoop
- hij werd officieel aangevraagd en zal door de verkoper bezorgd worden van zodra hij de
stamboom heeft ontvangen, afgeleverd door: ……............................................................
(*) schrappen wat niet past

De aankoopprijs die kosten omvat, met inbegrip van identificatie, registratie en vaccinatie: ..............................euro, BTW
inbegrepen. _________________________________________________________________

De wettelijke garantie (zie de artikelen 1649bis – 1649octies Burgerlijk Wetboek) voorziet een garantietermijn van twee
jaar en is van toepassing op alle gezelschapsdieren verkocht door een professionele verkoper aan een consument.
In geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst (bijvoorbeeld parvovirose of FIP bij honden resp. katten
of een erfelijke aandoening), gelden de mogelijkheden van beroep voorzien in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies
van het Burgerlijk Wetboek.
Zodra het gebrek zich voordoet, heeft de koper er belang bij om de verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen. De
koper zal een dierenarts raadplegen en zich houden aan de maatregelen die deze voorschrijft. De koper heeft in alle
omstandigheden de vrijheid van keuze van dierenarts. Tijdens de eerste zes maanden na de levering van het dier, moet de
koper niet bewijzen dat het gebrek bestond op het ogenblik van levering. Het tegenbewijs mag tijdens deze periode van
zes maanden geleverd worden door de verkoper.
De koper kan aanspraak maken op integrale terugbetaling van de dierenartskosten of een billijke prijsvermindering. Bij
overlijden van het dier, kan een ontbinding van de koop ten laste van de verkoper gevorderd worden voor de rechtbank,
op voorwaarde dat bewezen is dat de verkoper aansprakelijk is voor de doodsoorzaak.

OPGELET : aandoeningen die zichtbaar aanwezig zijn bij het dier op het moment van de aankoop en waarbij een
prijsvermindering kan bedongen worden:
O uitwendig ontbreken van één of beide teelballen (cryptorchidie)
O navelbreuk
O cherry eye

O …………………………………………………………………………………
O ………………………………….......................................................................

Bij overlijden wordt de koper aangeraden een autopsie te laten uitvoeren om de doodsoorzaak te weten te komen,
bijvoorbeeld door een van volgende instanties:
− de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent;
− de “faculté de médecine vétérinaire” van de universiteit van Luik;
− het CODA (Sciensano);
− één van de Provinciale Laboratoria voor Dierenziektebestrijding.
De koper is vrij om een autopsie te laten uitvoeren door een andere Europese universitaire faculteit diergeneeskunde op
voorwaarde dat de autopsieresultaten betrouwbaar zijn en op wetenschappelijke gronden tot stand zijn gekomen.
Het autopsieverslag dient duidelijk het identificatienummer van het dier te vermelden.
De verkoper verbindt er zich toe om de wettelijke garantie na te leven wanneer het gebrek aan overeenstemming aan de
overeenkomst reeds bestond van voor het afsluiten van de koopovereenkomst met de koper. De koper en de verkoper
spannen zich in om een onderhandelde oplossing te vinden die onder andere kan bestaan in:
− een passende prijsvermindering;
− terugbetaling van de dierenartskosten veroorzaakt door het gebrek aan overeenstemming aan de overeenkomst;
− in geval van overlijden van het dier, ontbinding van de overeenkomst ten laste van de verkoper.
Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd in geval van betwisting. De mogelijkheden van beroep voorzien in de
artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek beheersen de geschillen over gebreken aan
overeenstemming aan de overeenkomst.
Volgende documenten worden aan de koper overhandigd op het moment van de overdracht van het dier:
− de richtlijnen met betrekking tot de voeding, de huisvesting en de verzorging van het dier;
− voor honden:
o het paspoort voorzien van het registratiecertificaat;
o de richtlijnen aangaande de opvoeding van de hond;
− voor katten, het bewijs van registratie, onder papieren of digitale vorm.
In geval van de verkoop van een hond, heeft de verkoper de koper raad gegeven bij de keuze van het dier door het
doornemen van de lijst van vragen die gesteld moeten worden voor de verwerving van een hond.

Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan een voor de koper en een bewaard wordt door de verkoper.
Te : ……………………………………….

Datum: ……………………………………

De koper (naam en handtekening):

De verkoper (naam en handtekening):

…………………………………………………………

………………………………………………………………

Ook wanneer dit certificaat niet is ondertekend door de koper, geldt de wettelijke garantie van twee jaar.

Bijlage XII: Verklaring van afstand van een paard
Dossiernummer:
Verklaring van afstand van een paard
Deze gegevens zullen meegedeeld worden aan de kandidaat-adoptanten
Beschrijving van het paard
Naam van het paard: …………………………………………………………………………………………………
Beschrijving van het paard:
-

microchipnummer: …………………………………….........
ras of stamboek: …………………………………………………………………………………………..
geboortedatum: …………………………………….
geslacht: mannelijk / vrouwelijk
gecastreerd: ja / nee
kleur: …………………………………………………………………………………………………………….
bijzondere kenmerken: …………………………………………………………………………………
Paspoortnummer: ………………………………………………………………………………………………

Gezondheidsgegevens van het paard:
Eventuele doorgemaakte ziekten, ondergane heelkundige ingrepen, specifieke gevoeligheden van het paard, … die van
belang kunnen zijn voor het welzijn van het dier:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens over de vroegere levensomstandigheden van het paard:
-

ik ben de eigenaar van het paard sinds: ………………………………………
overdag verbleef het paard buiten / binnen (box) / binnen en buiten
‘s nachts verbleef het paard buiten / binnen (box) / binnen en buiten
het paard had contact met andere paarden: mannelijke/vrouwelijke
type voeding: ………………………………………………………………………………………………..
het paard is zadelmak: ja / nee
het paard is handtam: ja/nee
het paard kan meelopen aan een touw: ja/nee
het paard kan gemakkelijk geladen worden voor transport: ja/nee
het paard is schrikachtig: ja/nee
het paard is opgeleid voor: springen / dressuur / eventing / rensport / western / jacht /
andere:………………………………………………………………………………

Reden van afstand: ……………………………………………………………………………………………………

Gegevens van de aanbrenger van het paard (deze gegevens worden niet meegedeeld aan de kandidaat-adoptanten)
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon / GSM: …………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………
Hierbij verklaar ik, ondergetekende, ………………………………………………………………………. vrijwillig
afstand te doen van bovengenoemd paard en het toe te vertrouwen aan de verantwoordelijke van het
dierenasiel………………………………………………………………...

Door dit document te ondertekenen doe ik afstand van elk recht op dit dier en laat ik het dierenasiel er vrij over
beschikken.

Totaal bedrag van de eventuele bijdrage in de kosten: ………………………………………….

Opgemaakt in 2 exemplaren

Te : ……………………………………….

Datum: ……………………………………

De persoon die afstand doet van het paard (naam en
handtekening):

De verantwoordelijke van het dierenasiel (naam en
handtekening):

…………………………………………………………

………………………………………………………………

Bijlage XIII: Adoptiecontract voor een paard
dierenasiel:
Adoptiecontract voor een paard
De ondergetekenden:

4.

Adoptant:

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon/GSM: …………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………

en

5.

Verantwoordelijke van het dierenasiel: ………………………………………………………………

Verklaren dat het dier:

6.

Geadopteerd dier:

Naam van het paard: …………………………………..………………………………………………
Beschrijving van het paard:
-

microchipnummer: …………………………………….........
ras of stamboek: ……………………………….……………………………………………..
geboortedatum: …………………………………….
geslacht: mannelijk / vrouwelijk
gecastreerd: ja / nee
kleur: ………………………………………………………………………………………………….
bijzondere kenmerken: ………………………………………………………………………
Paspoortnummer: ………………………………………………………………………………………..

aan de adoptant werd toevertrouwd na regeling van de volgende kosten:
Totaal Bedrag: ………………………….
Het asiel overhandigd het paspoort van het paard aan de adoptant op het moment van adoptie.
De adoptant zal het paard de volgende specifieke zorgen geven (bv. rust omwille van een verwonding of ziekte,
specifieke huisvesting omwille van stalondeugden,…):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

De verantwoordelijke van het paardenasiel verklaart dat hij, in voorkomend geval, zonder resultaat, geprobeerd heeft om
het paard aan zijn vorige eigenaar terug te geven.

De adoptant verklaart zich akkoord om:
5) de voeding, de verzorging en de huisvesting aan te passen met het oog op het garanderen van het welzijn van het
paard. Hij zal het paard de volgende specifieke zorgen geven (bv. rust omwille van een verwonding of ziekte,
specifieke huisvesting omwille van stalondeugden,…):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
6) de beheerder van de databank van paarden binnen de wettelijk vastgestelde termijn na het overlijden van het dier
op de hoogte te brengen;
7) de verantwoordelijke van het dierenasiel onmiddellijk te verwittigen bij verlies van het paard en, in
samenwerking met de verantwoordelijke, alle nuttige maatregelen te nemen om het terug te vinden;
8) niet te kweken met het paard;
9) bij het gebruik van het paard de volgende regels te respecteren:
0 het paard mag gebruikt worden voor competitief berijden en/of mennen
0 het paard mag gebruikt worden voor recreatief berijden en/of mennen
0 het paard mag niet gebruikt worden voor berijden en/of mennen
Als hierboven is aangegeven dat het paard niet gebruikt mag worden voor berijden en/of mennen, kan deze
status enkel gewijzigd worden na akkoord van de verantwoordelijke van het dierenasiel.

De partijen verklaren samen te hebben doorgenomen:
0 de verklaring van afstand van het paard
0 deze adoptieovereenkomst
en dus kennis genomen te hebben van bepaalde bijzonderheden van het paard.
Opgemaakt in twee exemplaren waarvan één exemplaar werd overhandigd aan de adoptant en het andere aan het
dierenasiel.

Te : ……………………………………….

Datum: ……………………………………

De adoptant:

De verantwoordelijke van het dierenasiel:

………………………………………………………

………………………………………………………………

