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NIEUW KENNELBESLUIT BELGIË 

 

ACHTERGROND EN DOELSTELLING 

 

Vlaams Minister Ben Weyts verstrengt de erkenningsvoorwaarden voor honden- en kattenkwekerijen, 

dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren. Minister Weyts mikt zo ondermeer op 

betere verblijven, betere verzorging en meer buitenlucht voor de dieren. Minister Weyts liet weten dat 

er veel tekenkanting kwam tegen deze verstrenging, vooral de beperking van het aantal nesten en de 

beperking van het aantal rassen stootte op veel kritiek. Maar hij zet door.  

Met deze nieuwe erkenningsvoorwaarden pakt hij de malafide handelspraktijken harder aan en 

verplicht hij zo de kwekers om voldoende te investeren in dierenwelzijn. 

 

De dierenhandel wordt al jaren geteisterd door malafide praktijken. Sommige verkopers bieden dieren 

aan als 'eigen gekweekt', terwijl het eigenlijk gaat om dieren die geïmporteerd zijn vanuit verre landen - 

met alle risico's vandien op gebied van gezondheid en socialisatie. 

 

Vlaams MInister Weyts verstrengt nu de erkenningsvoorwaarden. Zo kunnen malafide handelspraktijken 

beter bestreden worden, moeten kwekers voldoende investeren in dierenwelzijn en worden de 

nieuwste inzichten inzake dierenwelzijn verwerkt in de wetgeving. Minister Weyts baseerde zich op een 

advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. 

 

Amateurisme krijgt geen ruimte meer. Minstens 1 vast personeelslid bij beroepskwekers, 

dierenhandelszaken, dierenasielen of dierenpensions zal een relevant diploma moeten kunnen 

voorleggen: een diploma dierenzorg, een bachelor agro- en biotechnologie (optie dierenzorg), een 

bachelor dierengeneeskunde, een getuigschrift asielmedewerker of gelijkgesteld diploma. 

 

Kwekers zullen hun dieren de nodige rust moeten gunnen. Tot nu mocht een kweker honden en katten 

2 keer per jaar laten werpen. Het aantal nestjes wordt nu verlaagd naar 3 nesten op 2 jaar. 

 

Kwekers mogen bovendien nog maar maximaal met 7 verschillende rassen fokken. Dat moet een rem 

zetten op bijna industriële kwekerijen met soms wel honderden fokteven, van allerlei verschillende 

rassen. 
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Minister Weyts zegt dat er vanuit de sector veel tegenkanting was tegen de beperking van het aantal 

nesten en het aantal rassen, maar hij zette door. Hij wil de grote hondensupermarkten echt vermijden. 

 

Alle dieren moeten goed verzorgd worden. Per vijf volwassen dieren moeten kwekers het equivalent 

van0,1 voltijdse medewerker aanwerven, om te waken over verzorging en socialisatie. Kwekers worden 

vanaf nu ook expliciet verplicht om het gebit van hun dieren goed te verzorgen en regelmatig te 

controleren. 

 

De richtlijnen voor de dierenverblijven in kwekerijen worden aangescherpt. een professioneel 

brandalarmsysteem wordt de norm in plaats van een uitzondering. 

 

Minister Weyts verdubbelt ook de quarantaineperiode voor honden en katten die afkomstige zijn van 

een andere kweker. Tot nu toe was de voorgeschreven quarantaineperiode vijf dagen, maar dit zorgde 

steeds voor een vals gevoel van veiligheid omdat vele ziekten een langere incubatieperiode hebben. 

De nieuwe norm voor een quarantaineperiode wordt daarom op tien dagen gelegd. 

 

De wettelijk vereisten voor voldoende afwisseling en afleiding voor de dieren worden aangescherpt. 

Voor honden word een permanente toegang tot een buitenbeloop de norm. Als zo een permanente 

toegang praktisch niet mogelijk is, dan moeten de honden minstens 2 uur per dag voor 5 dagen in de 

week buiten kunnen. Honden moeten voortaan ook zoveel mogelijk in groep gehouden worden, om 

beter te kunnen socialiseren. 

 

De speenleeftijd van honden en katten wordt verhoogd. Voor honden stijgt de speenleeftijd naar 8 eken 

en voor katten naar 12 weken. Zolang de speenleeftijd niet bereikt is, mogen de dieren niet gescheiden 

worden van hun moeder of verhandeld worden. 

 

HANDELAARS 

 

Minister Weyts wil ook malafide handelspraktijken een halt toeroepen. 

 

Als een handelaar in de toekomst nog claimt dat hij de dieren zelf kweekte, dan zullen de klanten recht 

hebben om het moederdier te zoen. Zo zullen handelaars die importeren uit andere landen (en dieren 

op die manier onderwerpen aan een lang transport) snel door de mand vallen. 
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Handelaars zullen ook, net als kwekers, alleen nog echte foto's van eigen dieren mogen gebruiken in 

hun promotie. Bedrieglijke publiciteit met bijvoorbeeld stockfoto's wordt expliciet verboden. 

 

Het garantiecertificaat voor honden wordt in overeenstemming gebracht met de consumentenwet. Het 

bestaande garantiecertificaat gaf op zijn minst de indruk dat de  koper van een dier slechts beperkt 

beschermd was en legde de meeste verantwoordelijkheid bij de koper zelf. Wie in de toekomst nog een 

hond koopt, zal beter én voor een langere periode beschermd zijn. 

 

Bij de verkoop van een dier zullen de handelaars alle relevante informatie over voeding, huisvestiging 

en verzorging op papier (of digitaal) moeten bezorgen aan de koper: een mondelinge uitleg volstaat 

niet meer. 

 

Voor verkoop moeten de dieren bovendien een aantal basisvaccinaties gekregen hebben. Tot nu toe 

waren handelaars niet verplicht om vaccinaties te voorzien. Honden moeten in de toekomst minstens 

gevaccineerd zijn tegen parvo, distemper, kennelhoest en hepatitis contagiosa canis en katten moeten 

minstens gevaccineerd zijn tegen feline leucose, rhinotracheïtis en panleucopenie. 

 

(PAARDEN)ASIELEN 

 

Dierenasielen krijgen van Minister Weyts de mogelijkheid om te werken met gastgezinnen. Die 

gastgezinnen vangen dieren op buiten het asiel. Dierenasielen waren al lang vragende partij om deze 

mogelijkheid te krijgen, bijvoorbeeld om hele jonge kittens op te kunnen vangen in betere 

omstandigheden. 

 

Minister Weyts introduceert ook een regelgevend kader voor paardenasielen. Deze sector is erg 

gevoelig voor misbruiken, omdat er tot nu toe geen duidelijke erkenningsvoorwaarden waren. Malafide 

personen konden zich daardoor makkelijk voordien als een 'asiel' om zo weer goedkoop of zelfs gratis 

paarden op te kopen. 

 

Er komen nu minimumnormen voor paardenasielen. Zo moet er voor elk paard een stal en een 

onverharde buitenloop voorzien zijn, de bodem van het binnen verblijf moet uitglijden voorkomen en 

het gebruik van prikkeldraad wordt verboden. Paarden moeten ook minstens 16 uur per dag 

beschikken over ruwvoer en tanden en hoeven moeten regelmatig gecontroleerd en onderhouden. 
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OVERGANGSTERMIJNEN 

 

Er komen overgangstermijnen om kwekers en handelaars te tijd te geven om zich aan te passen aan de 

nieuwe voorschriften. Zo komt er een overgangstermijn van 2 jaar vooraleer het maximaal aantal rassen 

in een kwekerij beperkt wordt tot 7. 

 

Er komen tevens overgangstermijnen voor de vernieuwingen die grote aanpassingen vereisen van de 

kwekers, handelaars of uitbaters van asielen en pensions. Zo wordt er voor de installatie van een 

professioneel brandalarmsysteem een overgangstermijn van 2 jaar voorzien. 

 

Voor de verplichte opleiding, de verplichten buitenloop of het verbod op roostervlieren wordt zelfs een 

termijn van 5 jaar voorzien. 

 

De diensten van het Ministerie van Dierenwelzijn zullen alles ter plaatse controleren. Bij ernstige of 

herhaalde overtredingen kan de Vlaamse Minister van Dierenwelzijn de erkenning volledig intrekken. 

 

WIJZIGINGEN 

 

Sinds 11 april 2019 zijn er nieuwe erkenningsvoorwaarden voor dierenpensions. Reeds bestaande 

erkende dierenpensions krijgen tijd om zich in orde te brengen met de nieuwe regelgeving. Alle 

erkenningen worden automatisch omgezet in erkenningen van onbepaalde duur. 

 

Erkenningsaanvragen die ontvangen zijn voor 11 april 2019, zullen worden behandeld volgens de oude 

regelgeving. 

 

Reeds bestaande erkende pensions krijgen tijd om zich in orde te brengen met de nieuwe regelgeving. 

Ze zullen een brief ontvangen van de Dienst Dierenwelzijn midden mei 2019. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen in de regelgeving en tegen wanneer reeds 

bestaande pensions in orde moeten zijn. 
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INFRASTRUCTUUR EN INRICHTING 

 

TEGEN 1 OKTOBER 2019 

 

- alle reptielen, behalve slangen, hebben UV verlichting 

- reptielen en amfibieën: alle territoriale dieren zitten afzonderlijk om conflicten te vermijden 

- konijnen en kleine knaagdieren moeten een knaagvoorwerp hebben en een plek om zich te 

verstoppen 

 

TEGEN 1 JANUARI 2021 

 

Brandalarm (niet voor hobbykwekers): De lokalen waar de dieren zitten, zijn uitgerust met en 

brandalarmsysteem dat een alarmcentrale verwittigt. 

 

Voor pensions: ook brandalarm voorzien in de verschillende lokalen. Als je als uitbater niet op het adres 

woont waar het pension gevestigd is, moet er buiten een duidelijke vermelding zijn waar hulpdiensten 

jou kunnen bereiken (GSM nummer, adres). 

 

TEGEN 1 JANUARI 2024 

 

- Roostervloeren zijn verboden. 

Geperforeerde vloerprofielen mogen voor een beperkt deel gebruikt worden op voorwaarde dat ze 

voldoende steun geven aan de poten, volledig verwijderd kunnen worden en niet boven een 

mestkelder liggen. 

 

- Honden moeten minstens 2 uur per dag, 5 dagen in de week, toegang hebben tot een buitenloop. 

Uitzondering: Honden met niet-gespeende jongen, honden in quarantaine of afzondering. 

 

- Wanneer de honden geen permanente toegang hebben tot het buitenbeloop, worden de honden 

minstens 2 uur per dag, 5 dagen in de week uitgelaten. De verantwoordelijke moet dit kunnen aantonen 

met bijvoorbeeld camerabeelden of chipregistratie. 

 

- Honden moeten ook minstens per 2 zitten, tenzij de hond ziek is of agressief is, of niet langer dan een 

maand deel kan uitmaken van een samengestelde groep. 
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Je moet dus een goede keuze maken van welke honden je samen zet. Best kleine honden bij kleine 

honden grote honden bij grote honden. 

Niet alle honden vinden elkaar even leuk. Als je merkt dat twee honden toch niet zo goed 

overeenkomen, verplaats je een van beide. 

Wees steeds alert voor baknijd.  

Als je teven en reuen samenzet, moet je steeds alert zijn op loopse teven. Voorkom dat een teef gedekt 

wordt!  Verder kan een loopse teef agressie uitlokken tussen reuen. je moet dus zelf beslissen of je 

loopse teven toelaat in het pension. 

 

Denk ook een keer na of je al dan niet 'volle' reuen, dit wil zeggen, niet-gecastreerde reuen wil 

opvangen in je pension. 

 

PERSONEEL 

 

TEGEN 1 JANUARI 2024 

 

Ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid heeft één van de volgende diploma’s of 

getuigschriften behaald: 

-dierenzorg (niveau secundair onderwijs) 

-bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg 

-dierengeneeskunde 

-asielmedewerker: uitgereikt door de Vlaamse Overheid, dienst Dierenwelzijn 

-diploma's of getuigschriften die door de Minister als evenwaardig zijn erkend 

 

De verantwoordelijke zorgt voor een interne opleiding voor de personeelsleden die niet over één van 

de bovenstaande diploma's of getuigschriften beschikken en betrokken zijn bij de verzorging van de 

dieren. Je moet kunnen aantonen dat het personeel een opleiding gekregen heeft en welke opleiding.  
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CONTRACT DIERENARTS 

 

TEGEN 1 OKTOBER 2019 

 

Een contractdierenarts is een dierenarts uit de buurt met wie je samenwerkt. Deze dierenarts zal de 

honden en katten onderzoeken en zal opgeroepen worden in geval van ziekte of bijtincident. Je hebt de 

keuze van dierenarts. Je kan best kiezen voor een dierenartspraktijk waar verschillende dierenartsen 

samenwerken en die een wachtdienst hebben. 

 

-De contractdierenarts vult bij elk bezoek een bezoekrapport in met volgende informatie: 

-de datum van het controlebezoek en de handtekening van de contractdierenarts 

-bij behandeling: de diersoort, het chipnummer, de diagnose en de behandeling van elk dier dat hij 

behandelt 

-bij euthanasie: de diersoort, het chipnummer en de reden van de euthanasie. 

-afwijkend gedrag: de diersoort, het chipnummer en het afwijkend gedrag 

-eventuele aanbevelingen: over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie 

van de dieren. 

 

Het is belangrijk dat je alle administratie in verband met het pension zorgvuldig bewaard gedurende 10 

jaar. 
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FREQUENTIE VAN DE BEZOEKEN 

 

De verantwoordelijke van de erkende inrichting moet de contractdierenarts vragen met een minimum 

van volgende frequentie: 

 

Inrichting Frequentie 

Hobbykweker Ten minste 2 bezoeken pet geboren 

nestje 

Beroepskweker 1x per maand met minstens 2 bezoeken 

per geboren nestje  

Kweker - handelaar 1 x per maand met minstens 2 bezoeken 

pet zelf gekweekt nestje  

Asiel zonder honden/katten/paarden 1x per trimester 

Asiel met honden/katten/paarden 1x per maand 

Pension met max.20 plaatsen voor honden/katten 1x per trimester 

Pension met meer dan 20 plaatsen voor honden/katten 1x per maand 

 

Handelszaak 1x per trimester 

Handelszaak met uitsluitend vissen 1x per jaar 

 

De Dienst Dierenwelzijn kan een hogere frequentie van bezoeken opleggen. 

 

MELDING 

 

Wanneer de beheerder/verantwoordelijke van de inrichting de contractdierenarts niet ontbiedt voor de 

controlebezoeken of geen gepast gevolg geeft aan de aanbevelingen, meldt de dierenarts dit 

schriftelijk aan de Dienst Dierenwelzijn. 
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VERANDERING OF VERBREKING VAN HET CONTRACT 

 

Bij wijziging van de vervangende dierenarts wordt een nieuw contract opgesteld. 

Bij verbreking van het contract wordt de andere partij hiervan op de hoogte gebracht via een 

aangetekend schrijven. Volgende documenten worden binnen de 8 dagen na de sluiting van het nieuw 

contract naar de Dienst Inspectie gestuurd: 

-kopie van de brief waarmee het contract wordt verbroken 

-bewijs van aangetekende zending 

-contract met de nieuwe contractdierenarts 

 

Het lopende contract blijft gelden tot de ondertekening van een nieuw contract en ten hoogste 30 

dagen na de verbreking. 

 

VOEDING 

 

De dieren krijgen een voeding die aangepast is aan hun behoeften. het voer wordt gegeven in reine 

kommen. Bij honden en katten moeten alle dieren van eenzelfde hok gelijk kunnen eten. Drinkbaar 

water is permanent ter beschikking. 

 

De eigenaars brengen voldoende voer mee voor hun dier. Als pensionhouder geef je aan de dieren de 

voeding die door de eigenaar werd meegebracht. Opeens veranderen van voer is slecht voor het 

spijsverteringsstelsel van de dieren. Als je een vermoeden hebt dat de voeding niet geschikt is voor het 

dier, kan je dit wel bespreken met de eigenaar. Mensen handelen niet altijd met opzet maar hebben 

meestal onvoldoende kennis. Indien noodzakelijk kan je in overleg met de dierenarts en/of de eigenaar 

een andere voeding geven. 
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VERZORGING 

 

- De dieren worden minstens 2 x per dag gecontroleerd: dit is een oppervlakkige 

gezondheidscontrole 

- Zieke dieren worden afgezonderd in bijvoorbeeld het afzonderingslokaal 

- Nieuw binnen gekomen dieren staan onder toezicht en worden indien nodig afgezonderd. 

Vooral nieuwe binnen gekomen dieren moeten geobserveerd worden in hun gedrag naar 

andere dieren toe. 

- De vacht van de dieren wordt onderhouden en de nagels worden indien nodig geknipt. Dit gaat 

over borstelen en kammen. 

- De nodige maatregelen worden getroffen om agressie te vermijden onder de dieren. Dieren die 

met mekaar niet overweg kunnen, plaats je in een kennel alleen. Je brengt de eigenaar hiervan 

op de hoogte. 

- Pups moeten omver manipuleerbare voorwerpen beschikken. De honden moeten beschikken 

over bijtvoorwerpen. 

- Voor katten moet er klimmateriaal zijn, en moeten er voorwerpen zijn waaraan ze hun nagels 

kunnen scherpen, evenals rustplaatsen op meerdere niveaus en een kattenbak met proper 

strooisel. 

- Het strooisel wordt regelmatig ververst. 

- De lokalen waar de honden verblijven worden regelmatig gereinigd en ontsmet. 

- Er worden maatregelen getroffen om parasieten en ongedierte te bestrijden. 

 

 

BEVRUCHTING EN VOORTPLANTING VOORKOMEN 

 

De eigenaars vertrouwen jou hun dier toe. Het spreekt voor zich dat he hen heel goed verzorgd en dat 

je hen in optimale omstandigheden ook een vakantie gunt in je pension. 

Een aandachtspunt zijn loopse teven en krolse katten. 

 

Je beslist vooraf of je deze dieren aanvaardt. Dit zorgt immers voor werkoverlast (reuen en katers gaan 

overal markeren), maar je moet ook veel alerter zijn.  Je moet voorkomen dat de teef of kattin gedekt 

wordt.  
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