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ALGEMENE REGEL: 

Vanaf 1 juli 2022 is een uittreksel uit het ‘fichier central de la délinquance environnementale 

et du bien-être animalir’ (centraal register van de milieudeliquentie en het dierenwelzijn’) 

vereist om een gezelschapsdier te verwerven (kopen, adopteren of krijgen). 

Dierenhandelszaken, asielen en kwekers moeten dan aan iedereen die een gezelschapsdier wil 

adopteren, kopen of krijgen, een uittreksel uit het centraal register vragen. 

Uit dat uittreksel moet blijken dat aan de betrokkene geen verbod op het houden van een dier 

werd opgelegd of dat zijn vergunning om een dier te houden niet vervallen is verklaard. Merk 

op dat beide straffen kunnen worden opgelegd door een rechter of door een sanctionerende 

ambtenaar. 

AANPASSINGSPERIODE 

Deze verplichting treedt in werking op 1 juli 2022. Om de toepassing van deze bepaling voor 

burgers, gemeenten, dierenhandelszaken, asielen en kwekerijen van gezelschapsdieren te 

vergemakkelijken, is tussen 1 juli en 30 september 2022 een aanpassingsperiode van kracht. 

Gedurende die periode kan iemand die zich, om bijzondere redenen, aanbiedt zonder het 

uittreksel uit het centraal register, het dier verwerven onder de volgende voorwaarden: 

- Kopers moeten achteraf en uiterlijk op 1 oktober 2002 het uittreksel verstrekken aan de 
dierenhandelszaak, het asiel of de kweker van gezelschapsdieren; 



- Asielen, dierenhandelszaken en kwekers van gezelschapsdieren moeten informeren over de 
verplichting om het uittreksel te verstrekken en moeten verwijzen naar de onderhavige FAQ. 

 

 

 

Voor burgers 
  

Wat is het doel van die vergunning?  
 

Het doel is tweeledig:   

 1. Voorkomen dat personen die ooit een dier hebben mishandeld en veroordeeld werden tot 

een verbod op het houden van dieren, toch nog dieren zouden houden,  

 2. Voorkomen dat mensen in een impuls een dier kopen zonder dat ze nadenken over de 

consequenties die aan het bezit van een bepaald dier verbonden zijn. Maar al te vaak leiden 

zulke emotionele aankopen ertoe tot het dier achtergelaten (vooral als mensen op vakantie 

vertrekken) of verwaarloosd wordt. Doordat mensen het document bij de gemeente moeten 

halen, wordt enigszins voorkomen dat ze onbezonnen handelen en dat zich zulke situaties 

voordoen. 

Waar zal mij de bezitsvergunning gevraagd worden? En wie moet zulke vergunning 

voorleggen? 
In dierenspeciaalzaken, in asielen en bij kwekers van gezelschapsdieren, maar alleen bij een 

verkoop aan particulieren, niet tussen beroepsbeoefenaars.  

Bij verkoop tussen particulieren is geen vergunning vereist. Een particulier kan echter altijd een 

uittreksel uit het centraal register vragen als hij wil nagaan of aan de kandidaat-koper geen 

verbod werd opgelegd om een dier te houden en of diens vergunning om een dier te houden 

niet vervallen verklaard werd. Het wordt echter sterk aangeraden om zulke uittreksel te vragen.  

Ik heb al een gezelschapsdier, moet ik een vergunning halen om een dier te houden?  

Nee, pas vanaf 1 juli 2022 moet u een vergunning kunnen overleggen voor de adoptie of 

aankoop van een gezelschapsdier. Als u iets dergelijks van plan bent, hoeft u niets te doen. 
Bovendien is de vergunning dertig dagen geldig: het heeft dus ook geen zin om ze aan te 

vragen als u later dan dertig dagen een dier wilt kopen of adopteren.  

  

Ik heb een huisdier besteld dat na 1 juli geleverd wordt; moet ik niettemin een 

vergunning overleggen om een dier te houden?  
 

Als de verkoop vóór 1 juli 2022 werd gesloten en over het dier en de prijs dus een akkoord werd 

bereikt, bent u niet verplicht een uittreksel uit het centraal register over te leggen. Als hij dat 

wil, kan de fokker, de handelaar of het asiel altijd zulk document vragen. 



Hoe weet ik of ik recht heb op een vergunning om een dier te houden?  
 

Het Waalse Dierenwelzijnwetboek bepaalt het volgende: “Elke persoon is van rechtswege en 

op immateriële wijze houder van de vergunning, voor zover de vergunning niet voortdurend 

of tijdelijk is ingetrokken krachtens een rechterlijke of administratieve beslissing”.  

In wezen heeft dus iedereen een vergunning. Personen van wie de vergunning – om redenen 

van dierenmishandeling – vervallen verklaard zou zijn, worden hiervan per brief op de hoogte 

gebracht.  

Ik ben nog geen 18 jaar oud, kan ik een vergunning krijgen om een dier te houden? 
 

Het is verboden dieren te verkopen of te geven aan een minderjarige persoon. Een 

minderjarige kan dus geen overeenkomst sluiten om een dier te kopen of te adopteren.  

 

Ik wil een hond/kat/vogels/knaagdieren/nieuwe 

gezelschapsdieren/vissen/pluimvee/schapen/geiten/paard adopteren: wat moet ik 

doen om een vergunning te krijgen om een dier te houden?4  
  

De verplichting om een uittreksel uit het centraal register over te leggen geldt voor 

gezelschapsdieren. Als een beroepsbeoefenaar een dier verkoopt, ter adoptie aanbiedt of 

wegschenkt aan een particulier, dan wordt ervan uitgegaan dat hij een gezelschapsdier 

verkoopt, ter adoptie aanbiedt of wegschenkt, ongeacht de desbetreffende soort.   

Als u een dier verwerft in het kader van uw beroepsactiviteit (diergerelateerde activiteit), hoeft 

u daarvoor geen uittreksel uit het centraal register over te leggen.  

U moet zich met uw identiteitskaart aanmelden bij het loket van uw gemeente. U krijgt dan van 

de gemeenteambtenaar een papieren document waaruit blijkt dat u over de vergunning 

beschikt. Dat document is een uittreksel uit het centraal register. De gemeente kan eventueel 

een vergoeding vragen. Ze beslist zelf of ze dat al of niet doet. Als de gemeente daartoe is 

uitgerust, kan dat document ook via het e-Loket worden verzonden. Dat document moet dan 

voorzien zijn van de stempel van de gemeente en de handtekening van het bevoegde 

gemeentebestuur.   

Ik wil als hobby een boerderijdier van het type kip/konijn/geit/schaap adopteren: wat 

moet ik doen om een vergunning te krijgen om een dier te houden?  
 

De verplichting om een uittreksel uit het centraal register over te leggen geldt voor 

gezelschapsdieren. Als een beroepsbeoefenaar een dier verkoopt, ter adoptie aanbiedt of 

wegschenkt aan een particulier, dan wordt ervan uitgegaan dat hij een gezelschapsdier 

verkoopt, ter adoptie aanbiedt of wegschenkt, ongeacht de desbetreffende soort.   



U moet zich met een identiteitsbewijs aanbieden bij het loket van uw gemeente. U krijgt dan 

van de gemeenteambtenaar een papieren document waaruit blijkt dat u over de vergunning 

beschikt. Dat document is een uittreksel uit het centraal register. De gemeente kan eventueel 

een vergoeding vragen. Ze beslist zelf of ze dat al of niet doet. Als de gemeente daartoe is 

uitgerust, kan dat document ook via het e-Loket worden verzonden. Dat document moet dan 

voorzien zijn van de stempel van de gemeente en de handtekening van het bevoegde 

gemeentebestuur.   

Voor verkopen en schenkingen tussen particulieren hoeft geen uittreksel uit het centraal 

register gevraagd te worden. Particulieren die dat wensen, kunnen dan echter wel doen.   

In dat geval zal de koper een uittreksel uit het centraal register moeten overleggen. 

 

Klopt het dat ik voor een goudvis een vergunning moet hebben? 
 

Als u die vis (een goudvis of andere vis) als huisdier aanschaft, dan is dat inderdaad verplicht.  

Ook vissen moeten, net als andere dieren, met eerbied behandeld worden en beschermd 

worden tegen mishandeling.  Het Dierwelzijnwetboek, dat in 2018 werd aangenomen, bepaalt 

dat voor alle gewervelde huisdieren een bezitsvergunning nodig is.  

We zijn echter bezig om, in overleg met de aquariaansector, een aantal praktische aspecten 

aan te passen om vissen een goede thuis te bieden (aankoop in meerdere fasen, enz.). Meer 

informatie hierover na de aanpassingsperiode tot eind september 2022.  

Hoe zit het met gevangen vissen / vissen uit onze rivieren (forel, karper, enz.)?  

Het algemene principe is van toepassing. Als een particulier vissen koopt voor zijn vijver, dan 

heeft hij een uittreksel uit het centraal register nodig. Als een beroepsbeoefenaar of een 

sportvereniging (viswedstijd) vissen koopt, dan is het uittreksel niet verplicht. 

Welke dieren worden als gezelschapsdieren beschouwd en vragen dus 

een vergunning om ze te houden? 

 

De verplichting om een uittreksel uit het centraal register over te leggen geldt voor 

gezelschapsdieren. Als een beroepsbeoefenaar een dier verkoopt, ter adoptie aanbiedt of 

wegschenkt aan een particulier, dan wordt ervan uitgegaan dat hij een gezelschapsdier 

verkoopt, ter adoptie aanbiedt of wegschenkt, ongeacht de desbetreffende soort. Het gaat om 

alle gewervelde dieren (van knaagdieren tot nieuwe gezelschapsdieren, zoogdieren, vissen, 

amfibieën en gevederde dieren), op voorwaarde het transactie betreft tussen een particulier 

en een beroepsbeoefenaar. 

  

 

Kan ik een digitale versie krijgen van mijn vergunning om een dier te houden? 



 

Ja, als uw gemeente daartoe is uitgerust, kan dat document ook via het e-Loket worden 

verzonden. Dat document moet dan voorzien zijn van de stempel van de gemeente en de 

handtekening van het bevoegde gemeentebestuur. 

  

Ik wil een huisdier adopteren maar ik heb geen verblijfplaats in België/Wallonië: wat 

moet ik doen? Ik ben een kweker en ik heb klanten uit andere landen, moet ik hen een 

bezitsvergunning vragen? 
  

In dat geval moet u de vergunning niet aanvragen bij de gemeente waar u woont, maar 

rechtstreeks bij de Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environnement. De 

aanvraag moet gedaan worden:  

- per e-mail, aan fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be 

- of per brief, aan de Direction générale du Service Public de Wallonie Ressources 
Naturelles, Environnement, Agriculture, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.  

  

De aanvraag dient het volgende ter vermelden:   

• de naam en de voornaam van de aanvrager;  

• het rijksregisternummer van de aanvrager;  

• het adres van de woonplaats van de aanvrager.   
 

Het uittreksel wordt dan afgeleverd binnen maximaal twee weken, d.w.z. vijftien 

kalenderdagen, nadat de administratie de brief heeft ontvangen.  

Als u het dier daarentegen verwerft als beroepsbeoefenaar in het kader van uw economische 

activiteit (wat bijvoorbeeld betekent dat u ingeschreven bent bij de Kruispuntbank van 

Ondernemingen of dat u over een landbouwbedrijfsnummer beschikt), dan bent u niet 

verplicht een vergunning over te leggen.  

Ik woon in Wallonië maar ik wil een gezelschapsdier kopen in Frankrijk of in een ander 

land, moet ik die bezitsvergunning dan overleggen? 

Nee, u moet geen bezitsvergunning overleggen. Het uittreksel moet alleen worden verstrekt 

als het dier op het Waalse grondgebied verkocht wordt. Een Waal die in Frankrijk een dier 

koopt, moet geen uittreksel overleggen. 

Is de vergunning verplicht voor de adoptie of aankoop van een hond die voor 

specifieke taken wordt opgeleid (werkhond, assistentiehond, enz.)? 

De verplichting om een uittreksel uit het centraal register over te leggen geldt voor 

gezelschapsdieren. Als een beroepsbeoefenaar een dier verkoopt, ter adoptie aanbiedt of 

schenkt aan een particulier, dan wordt ervan uitgegaan dat hij een gezelschapsdier verkoopt, 

ter adoptie aanbiedt of schenkt, ongeacht de desbetreffende soort. 



Als een beroepsbeoefenaar een gezelschapsdier verkoopt, ter adoptie aanbiedt of schenkt 

aan beroepsbeoefenaars als de politie, de douane of het leger moet geen uittreksel uit het 

centraal register worden overgelegd. 

Assistentiehonden zijn meer dan alleen maar gezelschapsdieren en kunnen gelijkgesteld 

worden aan werkhonden. Het uittreksel is dan ook niet verplicht. 

Kwekers, asielen en dierenhandelszaken kunnen er het best voor zorgen dat ze over een bewijs 

beschikken dat het dier als werkdier zal worden gebruikt. In voorkomend geval kunnen zij dit in 

het register vermelden en de koper een document laten ondertekenen waarin hij verklaart dat 

hij het dier voor beroepsdoeleinden koopt. 

  

Hoe lang is mijn uittreksel geldig? Moet ik het vernieuwen?  
 

Het uittreksel uit het centrale register heeft een beperkte duur. Het uittreksel is dertig 

kalenderdagen geldig, een duur die bij decreet is vastgelegd. Als u een dier hebt geadopteerd 

of gekocht en meer dan dertig dagen na die adoptie of aankoop nog een dier wil adopteren, 

moet het document opnieuw aanvragen bij uw gemeente.  

  

Hoeveel moet ik aan de gemeente betalen voor die vergunning?  
 

Volgens het beginsel van de gemeentelijke autonomie kan elke gemeente zelf beslissen of het 

document gratis of tegen betaling wordt verstrekt, en hoeveel het eventueel kost.  

  

Als ik aan iemand een dier cadeau wil doen, hoe doe ik dat dan?  
 

Dat kan niet langer als de begunstigde niet aanwezig is. Een van de doelstellingen van de 

verplichting om een uittreksel uit het centrale register te verstrekken, is kandidaat-

adoptanten of kandidaat-kopers een bedenktijd op te leggen om te voorkomen dat het dier 

achteraf achtergelaten en/of mishandeld wordt, omdat de personen in kwestie te weinig 

informatie hadden ingewonnen over de behoeften van het dier.  

  

Welk risico loop ik als ik geen dierenvergunning heb en naar een dierenhandelszaak, 

kweker of asiel ga om een dier te adopteren?  
 

Alle asiels, handelszaken en kwekers van gezelschapsdieren moeten u een vergunning vragen 

voordat u een dier meekrijgt. Als ze een dier meegeven zonder dat ze een afschrift van uw 

uittreksel hebben ontvangen (en dus zonder dat ze dit hebben ingeschreven in hun register), 

kunnen ze een administratieve boete van 150 tot 200.000 euro krijgen. U zult het 



desbetreffende dier dus niet kunnen kopen of adopteren. Doet u dat toch zonder dat u een 

afschrift overlegt, dan kunt u dezelfde boete krijgen als hiervoor werd toegelicht. 

Het mag duidelijk zijn dat de belanghebbenden tijd nodig hebben om zich aan te passen aan 

de nieuwe wetgeving en dat dit enige flexibiliteit vraagt. 

Waarom kunnen asiels of verkopers niet zelf mijn bezitsvergunning controleren 

(zonder dat ik daarvoor naar de gemeente moet)? 

De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) – de autoriteit die erop toeziet dat de AVG wordt 

nageleefd – benadrukt dat de gegevens in het centraal register, in het licht van de individuele 

rechten en vrijheden, een gevoelig karakter hebben. Het was administratief gesproken 

inderdaad eenvoudiger geweest om dierenhandelaars en asiels rechtstreeks toegang te geven 

tot het centrale register.  Helaas staat de GBA niet toe dat iemand anders dan de overheid 

toegang heeft tot zulke gevoelige gegevens (strafrechtelijke sanctie).  Het mag duidelijk zijn 

dat u er op die manier zeker van bent dat uw privacy beschermd wordt, wat een vereiste is in 

een democratische samenleving. 

 

De gemeente overhandigt mij een uittreksel uit het centraal register waarop staat dat 

mijn bezitsvergunning is vervallen of dat mij een verbod is opgelegd om een dier te 

houden. Ik heb geen bericht gekregen dat mij een tijdelijke of permanente sanctie is 

opgelegd: wat kan ik doen? 
 

De beslissing om bezitsvergunning in te trekken of om een verbod op te leggen om een dier te 

houden, wordt genomen door een rechter of door een sanctionerende ambtenaar. Die 

beslissingen worden per aangetekende brief meegedeeld. Het is dus niet mogelijk dat de 

betrokkene niet op de hoogte is van de sanctie.  

  

Kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing om mijn vergunning in te trekken of 

om een verbod op te leggen om een dier te houden? 

De beslissing om een bezitsvergunning in te trekken of om een verbod op te leggen om een 

dier te houden, wordt genomen door een rechter of door een sanctionerende ambtenaar naar 

aanleiding van feiten van zware mishandeling. U kunt dus beroep aantekenen tegen zulke 

beslissing, op voorwaarde dat u zich houdt aan de toepasselijke termijnen. Aangezien de 

vonnissen worden betekend per aangetekende brief, is de betrokkene altijd op de hoogte van 

het feit dat hem een verbod is opgelegd om dieren te houden of dat de vergunning om een 

dier te houden vervallen is verklaard. Ook de beslissingen van de sanctionerende ambtenaars 

worden aan de veroordeelde personen betekend. Bovendien wijzen we erop dat het niet tot 

een strafrechtelijke of administratieve vervolging kan komen als een vaststellende ambtenaar 

of een politieagent niet eerst een proces-verbaal heeft opgesteld. 

  



Ik ben een particulier en ik wil een dier verkopen of schenken, moet ik dan een 

uittreksel uit het centraal register vragen? 

Voor verkopen en schenkingen tussen particulieren hoeft geen uittreksel uit het centraal 

register gevraagd te worden. Het is echter aan te raden om dat wel te doen. Voor honden en 

katten moet een occasionele kweker een erkenning hebben als er een dracht aan de gang is 

en er een nest op komst is (http://bienetreanimal.wallonie.be/agrement-occasionnel). Als 

erkend fokker zult u het uittreksel van de vergunning moeten vragen. 

  

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Bel 1718 en kies 2 in het menu: een helpdesk 

beantwoordt alle vragen van burgers, gemeenten en instellingen. 

  

Voor de gemeenten: 

Wat is het verschil tussen het verval van de vergunning om een dier te houden en het 

verbod om een dier te houden? 
 

Het verval van de vergunning wordt, net als het bezitsverbod, tijdelijk of definitief 

uitgesproken door een rechter of sanctionerende ambtenaar.  

 

Als de bezitsvergunning vervallen is verklaard, mag de overtreder dus helemaal geen dieren 

meer houden. Het verbod om een dier te houden heeft daarentegen betrekking op een of 

meer soorten dieren. Dat verbod kan ook het aantal dieren beperken dat de overtreder mag 

houden. 

  

Hoe wordt de gemeente in kennis gesteld van bezitsverboden of van 

vervallenverklaringen van vergunningen? 
 

De gemeenten hebben een brief ontvangen waarin staat hoe ze op de hoogte zullen worden 

gebracht van personen van wie de bezitsvergunning vervallen is verklaard of die een verbod 

opgelegd hebben gekregen om dieren te houden. 

 

 

 

Hoe wordt een gemeente na 1 juli op de hoogte gebracht van nieuwe verboden en 

vervallenverklaringen? 
 

Als er een nieuw vonnis gewezen werd of er een nieuwe beslissing genomen werd over het 

verval van een vergunning of het verbod om dieren te houden in verband met iemand die in 

http://bienetreanimal.wallonie.be/agrement-occasionnel


de gemeente woont, of als een persoon wiens vergunning vervallen werd verklaard of die een 

verbod opgelegd heeft gekregen om dieren te houden, verhuisd is, dan wordt een gewijzigde 

lijst verstrekt aan de gemeente waar de persoon zijn (nieuwe) woonplaats heeft. De 

gemeenten mogen er dus van uitgaan dat de oorspronkelijk meegedeelde lijst geldig is zolang 

ze van de dienst van de sanctionerende ambtenaar geen nieuwe informatie hebben 

ontvangen. 

We hebben niets ontvangen bij de gemeente, is dat normaal? 

 

Dat er geen brief ontvangen is, betekent dat er geen beslissingen in verband met 

vervallenverklaringen of bezitsverboden zijn uitgesproken of genomen. Alle burgers die in de 

gemeente wonen, kunnen dus een uittreksel uit hun centraal register krijgen. 

 

Moet de gemeente het uittreksel uit het centraal register bewaren dat ze heeft 

afgegeven? 

Nee, de gemeente moet het uittreksel uit het centraal register dat ze heeft afgeven, niet 

bewaren. 

 

 

Voor asielen, dierenhandelszaken, kwekerijen van gezelschapsdieren 
 

 

Kan ik aan de betrokkene een identiteitskaart vragen om te controleren of de 

vergunning om een dier te houden wel degelijk aan hem werd afgegeven? 

 

Dierenhandelszaken, asiels en kwekers kunnen vragen dat de betrokkene een identiteitskaart 

overlegt alvorens een contract te sluiten voor de verkoop, schenking of adoptie van een 

gezelschapsdier. In het kader van de nieuwe verplichting om een uittreksel uit het centraal 

register over te leggen, moet men zich namelijk kunnen identificeren als medecontractant. Dit 

is in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming, aangezien de 

identiteitskaart overgelegd dient te worden om aan de wetgeving te voldoen. Dit betekent 

niet noodzakelijk dat er een kopie genomen moet worden van de identiteitskaart: een visuele 

controle volstaat. 

  

En wie controleert dat? 
 



Bij de verkoop controleren de dierenhandelszaken, asiels of kwekers het uittreksel uit het 

centraal register van de kandidaat-koper/-adoptant.  

 

Om te controleren of de regelgeving wordt nageleefd, kunnen zowel de vaststellende 

ambtenaren als de plaatselijke of federale politieagenten nagaan of het register met de 

uittreksels uit het centraal register in verband met de verkoop van gezelschapsdieren, naar 

behoren wordt bijgehouden. 

Het mag duidelijk zijn dat de belanghebbenden tijd nodig hebben om zich aan te passen aan 

de nieuwe wetgeving en dat dit enige flexibiliteit en enig pedagogisch werk vraagt. 

 

Hoe lang moet ik de uittreksels uit het centraal register bewaren? 
 

Dierenhandelszaken, asiels en kwekers moeten een register van aankopen of adopties met 

daarin de referentie van het uittreksel uit het centrale bestand bijhouden en het uittreksel 

gedurende vijf jaar bewaren. Op verzoek moeten zij het register aan de controle-instanties 

kunnen overleggen. 

 

Kan iemand die niet in Wallonië woont en die in het verleden een dier heeft 

mishandeld, een uittreksel uit het centraal register krijgen? 
 

De wetgeving betreffende de bezitsvergunning is gewestelijk en heeft dus betrekking op 

overtredingen die op het grondgebied van het Waalse Gewest plaatsvinden. Als een persoon 

die niet in Wallonië woont een overtreding begaat op Waals grondgebied, kan hij worden 

veroordeeld tot een verbod om dieren te houden. Als een persoon die niet in Wallonië woont, 

buiten het grondgebied van Wallonië een overtreding pleegt ( ), zijn de Waalse autoriteiten niet 

bevoegd om de overtreding vast te stellen of te bestraffen. 

  

Zijn klanten die een dier in Frankrijk of in een ander land kopen aan dezelfde regel 

onderworpen?  
 

De wetgeving betreffende de bezitsvergunning is gewestelijk en heeft betrekking op 

handelszaken die op het Waals grondgebied dieren verkopen of ter adoptie aanbieden. Als een 

persoon die in Wallonië woont een dier koopt of adopteert in een ander gewest of een ander 

land, is de lokale wetgeving van toepassing. 

Moeten kwekers in het Brusselse of het Vlaamse Gewest die gezelschapsdieren in 

Wallonië willen verkopen, aan de kopers een bezitsvergunning vragen? 
 



Als de verkoop op Waals grondgebied plaatsvindt, moet een uittreksel worden gevraagd.  

Als een kweker wiens kwekerij in het Brusselse of Vlaamse Gewest of in een ander land is 

gevestigd, een dier wil verkopen aan een persoon die in Wallonië woont, moet hij geen 

uittreksel vragen als de verkoop buiten Wallonië plaatsvindt. 

Stel dat een Vlaamse kweker zijn dieren tentoonstelt op een jaarmarkt/tentoonstelling in 

Wallonië en ze op die jaarmarkt wil verkopen, dan moet hij een uittreksel uit het centraal 

register verkrijgen omdat de verkoop op het Waalse grondgebied plaatsvindt. Hetzelfde geldt 

voor Franse, Duitse, enz. kwekers. 

 

Ik ben pluimveehouder. Moet ik voor elke nieuwe aankoop van pluimvee formaliteiten 

vervullen?  
 

Nee, het uittreksel uit het centraal register wordt alleen gevraagd bij verkoop door een 

beroepsbeoefenaar aan een particulier. In het kader van uw beroepsactiviteit bent u aan andere 

regels onderworpen. 

 


