Katten
Wettelijke verplichtingen bij aankoop of adoptie
Alle katten en kittens moeten verplicht gechipt, geregistreerd en gecastreerd of gesteriliseerd worden
vóór de verkoop of de adoptie. Deze wet geldt ook voor katten en kittens die gratis weggegeven worden.
Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan of die voor het
buitenland bestemd zijn. Zij moeten wel gechipt en geregistreerd, maar niet gesteriliseerd of gecastreerd zijn.
Werken met een contract waarin staat dat de kat door de nieuwe eigenaar gecastreerd, gesteriliseerd, gechipt of
geregistreerd moet worden, is niet toegestaan. De kat moet in orde zijn voor ze naar de nieuwe eigenaar
verhuist.
Kittens mogen niet verkocht of weggegeven worden voor ze minstens 7 weken oud zijn.
Als de kat uit het buitenland komt, dan moet ze zeker ingeënt zijn tegen hondsdolheid (Rabiës). Daardoor
moet een kitten minstens 15 weken oud zijn voor hij naar België mag komen. Lees alle regels over reizen met
dieren.
Meer info kan je vinden op www.huisdierinfo.be.

Kwekerij honden/katten
Een kweker van honden of katten, kweekt en verhandelt pups of kittens. Vanaf 3 nestjes per jaar is een
erkenning verplicht.

Niet erkenningsplichtig (occasionele kweker)
 heeft maximum 2 nestjes per jaar
 mag niet adverteren op zoekertjessites
 mag wel advertenties plaatsen in dierenhandelszaken en in de gespecialiseerd pers mits vermelding van
het chipnummer van de hond / kat
 geeft geen garantiecertificaat, maar als het dier overlijdt door de ziekte van Carré, parvovirose of
hepatitis contagiosa canis bij honden en panleucopenie, infectieuze peritonitis of feliene leucose bij
katten, heeft de koper binnen een bepaalde periode recht op de terugbetaling van de aankoop van het
dier.
 een occasionele kweker kan een erkenning aanvragen maar moet dan ook voldoen aan al de
verplichtingen van een erkende inrichting

Erkenningsplichtig
 minstens 3 nestjes per jaar
 mag adverteren op zoekertjessites mits vermelding van het erkenningsnummer
 moet een garantiecertificaat geven aan de koper
 er zijn 3 types:
 Een hobbykweker
 heeft maximum 10 nestjes honden / katten per jaar
 verkoopt uitsluitend honden / katten afkomstig uit de eigen kwekerij
 Een professionele kweker
 heeft meer dan 10 nestjes honden / katten per jaar
 verkoopt uitsluitend honden / katten afkomstig uit de eigen kwekerij
 Een kweker-handelaar
 heeft minstens 5 vrouwelijke fokdieren en minstens 10 nestjes honden / katten per jaar uit
eigen kweek
 verkoopt honden / katten die afkomstig zijn uit de eigen kwekerijen of die zijn aangekocht
Meer info kan je vinden op www.lne.be.

