Occasionele honden- of kattenkweker (maximaal 2 nesten per jaar)
Als u maximaal 2 hondennesten per jaar en maximaal 2 kattennesten per jaar hebt, dan wordt u
beschouwd als een 'occasionele kweker'. Voor honden hebt u dan geen erkenning nodig, voor
katten wel.
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Erkenning nodig?
Honden
Als u maximaal 2 hondennesten per jaar hebt, hebt u geen erkenning nodig. U kunt er wel voor
kiezen om een erkenning aan te vragen als hobbykweker. (bijv. omdat u wilt adverteren op
zoekertjessites). U moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor de
hobbykwekers.
Katten
Als occasionele kweker kunt u zonder erkenning geen niet-gesteriliseerde kat krijgen. Katten
moeten immers gesteriliseerd zijn vóór ze verkocht of weggegeven worden tenzij de koper een
erkende kweker is. Wie met katten wil kweken, moet dus een erkenning aanvragen.
Regels voor verkopen of weggeven
Wilt u uw dier(en) verkopen of weggeven aan iemand anders, een dierenasiel of een erkende
honden- of kattenkweker? Dan moet u zich aan enkele regels houden. Deze regels gelden ook
als u uw hond of kat wil verkopen of weggeven, dus niet alleen als u puppies of kittens hebt.
•

Het is verboden dieren te verkopen of weg te geven aan jongeren onder de 16 jaar
zonder de uitdrukkelijke toelating van de ouders of de voogden.

•

De verkoop van honden en katten is verboden op de openbare weg, op markten,
beurzen, salons en tentoonstellingen en in handelszaken voor dieren.

•

Het is verboden honden of katten te verkopen of weg te geven
o

die minder dan 7 weken oud zijn

o

die een niet-toegelaten ingreep hebben ondergaan (tenzij de de ingreep
plaatsvond voor het verbod op de ingreep van kracht was)

o

zonder overeenstemmend identificatie- en registratiedocument.

•

o

Honden moeten vóór ze verkocht of weggegeven worden, geïdentificeerd
en geregistreerd zijn.

o

Katten moeten vóór ze verkocht of weggegeven worden, geïdentificeerd,
geregistreerd en gecastreerd/gesteriliseerd zijn. Alleen als de katten
verhandeld worden aan een erkende kweker is de sterilisatie/castratie
niet verplicht. Dit betekent dat u, als occassionele kweker zonder
erkenning, ook geen niet-gesteriliseerde kat kunt kopen of krijgen.

Als een hond of kat sterft door een van de gewaarborgde ziekten (doc), waarop de
wettelijke garantie van toepassing is, heeft de koper recht op de terugbetaling van de
aankoopprijs van het dier, op voorwaarde dat een erkende dierenarts
o

de eerste ziektesymptomen heeft vastgesteld binnen de wettelijke termijn

o

en de doodsoorzaak bevestigt.

Adverteren
Occasionele kwekers zijn geen erkende kwekers en mogen (omdat ze geen HK-nummer hebben)
alleen advertenties plaatsen:
•

in de gespecialiseerde media (tijdschrift of website). Het chip-nummer van de hond of de
kat moet in de advertentie vermeld worden.
Opgelet. Algemene zoekertjes-websites (bijv. tweedehands.be, kapaza.be, ....) zijn géén
gespecialiseerde media. Als u geen erkende kweker bent, kunt u op zulke websites dus
geen advertenties plaatsen.

•

in een dierenhandelszaak die als tussenpersoon optreedt. Het identificatienummer van
elke hond die wordt verhandeld, moet in de advertentie worden vermeld.

Wat mag niet als 'occasionele kweker' of als u uw hond of kat wilt verkopen of weggeven?
•

U mag niet adverteren op algemene zoekertjeswebsites (bijv. tweedehands.be,
kapaza.be, ....). Alleen erkende kwekers kunnen (met hun HK-nummer) adverteren op
zoekertjeswebsites.

•

U mag geen zoekertjes uithangen in een winkel of warenhuis.

•

U mag niet adverteren via sociale media zoals Facebook.

Wetgeving
In het KB van 27 april 2007 vindt u de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (PDF
bestand opent in nieuw venster).
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Veelgestelde vragen
Een HK-nummer nodig om advertentie te plaatsen voor kat of hond?
•

Adverteren in media die gespecialiseerd zijn in honden, katten, dieren, ... . Dat mag
zonder HK-nummer, maar het identificatienummer (chipnummer) van hond of kat moet
wel vermeld worden.
Opgelet. Algemene zoekertjes-websites (bijv. tweedehands.be, kapaza.be, ....) en sociale
media (Facebook, ...) zijn géén gespecialiseerde media. Als u geen erkende kweker bent,
kunt u op zulke websites dus geen advertenties plaatsen.

•

Vragen aan een dierenhandelszaak of u daar ter plaatse een advertentie mag uithangen.
Dat mag zonder HK-nummer, in geval van een hond moet wel het identificatienummer
van de hond vermeld worden.

•

Naar een asiel brengen.

•

Verkopen aan een kweker-handelaar. U vindt een kweker-handelaar in deze lijsten van
erkende kwekerijen voor honden en katten (zoek 'kweker-handelaar' in de kolom 'Type
kwekerij').

•

Zo'n erkenning als kweker is alleen mogelijk als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo
moet u onder meer vier keer per jaar een dierenarts op controle laten komen. U hebt
ook administratieve verplichtingen, bijv. inschrijving bij een Ondernemersloket om een
KBO-nummer te krijgen.

•

Een erkenning (tot 10 fokdieren) kost 75 euro.

•

Na aanvraag kan het tot 4 maanden duren voor uw erkenning in orde is.

•
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