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1. Doel 
 
Toelichting verschaffen bij de verplichting tot registratie van operatoren die gezelschapsdieren 
commercieel verhandelen buiten België.  
 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Deze omzendbrief is van toepassing op alle operatoren die gezelschapsdieren commercieel 
verhandelen buiten België. De omzendbrief is niet van toepassing op operatoren die 
gezelschapsdieren enkel op de Belgische markt verhandelen. 
 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 
Koninklijk besluit van 13 december 2014 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het 
verkeer van honden, katten en fretten. 
 
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het 
intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten. 
 
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, 
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen. 
 
Ministerieel besluit van 31 augustus 1993 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor 
het handelsverkeer en de invoer van dieren, sperma, eicellen en embryo’s, van soorten waarvoor ten 
aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke reglementering is opgesteld, als 
bedoeld in bijlage III, A, van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en 
zoötechnische controles, die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van 
sommige levende dieren en produkten. 



 
Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende 
het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
998/2003. 
 

3.2. Andere 
/ 
 
 

4. Definities en afkortingen 
 

a) FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.                                                                                                                                                                            
b) Gezelschapsdieren: als huisdier gehouden honden, katten en fretten. 
c) Verkeer: verplaatsing van een gezelschapsdier tussen de Lidstaten, het binnenkomen of 

opnieuw binnenkomen ervan uit een derde land op het grondgebied van de Unie.  
d) Niet-commercieel verkeer: het binnenbrengen uit een Lidstaat, de invoer, de wederinvoer en 

de doorvoer van gezelschapsdieren, die hun eigenaar of een natuurlijke persoon die er 
namens de eigenaar tijdens het vervoer voor verantwoordelijk is, vergezellen en die niet voor 
verkoop of verandering van eigenaar bestemd zijn.  

e) Commercieel verkeer: verkeer dat niet beantwoordt aan de definitie van niet-commercieel 
verkeer of elk verkeer van meer dan 5 dieren. 

 
 

5. Registratie van operatoren die gezelschapsdieren commercieel 
verhandelen buiten België 

 
Op 1/1/2015 treedt de nieuwe wetgeving1 inzake het verkeer van gezelschapsdieren in werking. Deze 
wetgeving voorziet dat alle operatoren die gezelschapsdieren in het commercieel verkeer (zie 
definities onder punt 4) brengen, moeten geregistreerd zijn bij het FAVV. 
 
De registratieplicht geldt niet voor operatoren die gezelschapsdieren enkel op de Belgische 
markt verhandelen (deze operatoren vallen niet onder de term ‘commercieel verkeer’).  
De verplichting tot registratie geldt enkel voor operatoren die gezelschapsdieren in het commercieel 
verkeer (buiten België) brengen. Ze is niet van toepassing op gezelschapsdieren die hun 
eigenaar vergezellen in het buitenland, op voorwaarde dat het om niet meer dan 5 dieren per 
eigenaar gaat. Elk verkeer van meer dan 5 dieren wordt steeds als ‘commercieel’ beschouwd.  
 
De betrokken operatoren worden momenteel reeds bezocht door een officiële dierenarts van het 
FAVV aangezien elk dier moet gecertificeerd worden voor verzending naar het buitenland. Concreet 
zal vanaf 1/1/2015 elke operator die gezelschapsdieren in het commercieel verkeer brengt, eenmalig 
(op het moment van de eerstvolgende certificering) geregistreerd worden in de databank van het 
FAVV. Deze registratie zal worden uitgevoerd op het moment van certificering zodat de 
administratieve last voor de betrokken operator beperkt is. 
 
De geregistreerde operatoren worden vrijgesteld van de heffingsplicht. Zij zullen bijgevolg geen 
jaarlijkse financiële bijdrage aan het FAVV moeten betalen. Het opstellen van een 

                                                      
1 Koninklijk besluit van 13 december 2014 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten 

en fretten. 
 



gezondheidscertificaat voor elke zending van gezelschapsdieren blijft betalend, zoals nu reeds het 
geval is.  
 
 

6. Bijlagen 
 
/ 
 
 

7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
1.0 01/01/2015 Originele versie 
 


