
 
De vergunning die in Wallonië gevraagd wordt, is niet hetzelfde als een bewijs van goed gedrag en zeden. 

 

  
Nieuwe regelgeving in Wallonië over de aanschaf van een huisdier: wat 

betekent dit voor u? 

Vanaf 1 juli 2022 moet iedereen in Wallonië die een dier wil kopen, adopteren of krijgen, een 

vergunning kunnen voorleggen. Deze vergunning moet aangevraagd worden bij het 

gemeentebestuur van de woonplaats van de Waalse koper en geldt als bewijs dat deze 

persoon het recht heeft om dieren te houden. Verkopers zijn verplicht om dit document op te 

vragen. 

Wat als u in Vlaanderen woont? 

• Asielen, verkopers en kwekers in Vlaanderen moeten dit document niet opvragen, ook 

niet als de koper of adoptant in Wallonië woont. 

  

• Kopers die in Vlaanderen wonen en een dier willen aanschaffen in Wallonië, moeten dit 

document kunnen voorleggen. Ze moeten dit vooraf aanvragen en verkrijgen bij: 

Directeur Général du Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environement, 

Agriculture 

Avenue Prince de Liège 15 

5100 Jambes 

Mail: fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be 

U vermeldt steeds uw naam, adres en rijksregisternummer. 

 

• Vanaf 1 juli 2022 moet een uittreksel uit het centraal dossier milieucriminaliteit en 
dierenwelzijn worden ontvangen om een huisdier te kopen (kopen, adopteren of 
ontvangen). 

• Dit uittreksel zal aantonen dat de persoon niet onderworpen is aan een verbod op 
het houden van een huisdier of zijn vergunning om een huisdier te houden 
verbeurd, deze twee straffen kunnen worden uitgesproken door een rechter of door 
een sanctionerende ambtenaar. 

• Ter herinnering: sinds 1 januari 2019 heeft elke volwassene het recht en immaterieel 
om een dierenvergunning te hebben. 

• Vanaf 1 juli 2022 is het verboden om een huisdier te verkopen, weg te geven of te 
laten adopteren door een persoon die geen vergunning heeft of dit dier niet mag 
bezitten. Bedrijven, asielen en fokkers zullen aan iedereen die een huisdier wil 
adopteren, kopen of ontvangen een uittreksel uit het centrale dossier moeten 
vragen. 
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Veel gestelde vragen 

• Aanvragers van het houden van een huisdier kunnen bij hun gemeente een 
uittreksel uit het centraal dossier opvragen. Voor personen die geen woonplaats in 
Wallonië hebben, kan dit uittreksel per post (eenvoudig of aangetekend) worden 
opgevraagd bij de Directeur-generaal van de Overheidsdienst van Wallonië 
Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (Avenue Prince de Liège 15, 
5100 Jambes). 

• Winkels, asielen en fokkerijen moeten een register van aankopen of adopties 
bijhouden waarin de referentie van het uittreksel uit het centrale dossier wordt 
opgenomen en dat uittreksel als bijlage vijf jaar bewaren. Op eenvoudig verzoek 
moeten zij dit register kunnen voorleggen aan de controlediensten. 

• Ik ben particulier en zou graag één of meerdere leghennen willen 
kopen. Heb ik de vergunning nodig? 

• Nee, alleen gezelschapsdieren vallen onder deze verplichting. Als een individu een 
kip koopt om van haar eieren te profiteren zonder dat zij de roeping heeft om hem 
gezelschap te houden, moet geen uittreksel uit het centrale dossier worden 
aangevraagd 

• Moeten fokkers uit het Brussels Gewest of het Vlaamse Gewest die 
huisdieren willen verkopen in Wallonië aan kopers een 
detentievergunning vragen? 

• Indien de verkoop op Waals grondgebied plaatsvindt, moet in dit geval het 
uittreksel worden aangevraagd. 

• Indien een fokker wiens fokkerij in het Brusselse of Vlaamse Gewest is gevestigd, 
wil verkopen aan een in Wallonië gedomicilieerde persoon, hoeft hij het uittreksel 
niet aan te vragen. 

• Stel dat de Vlaamse fokker zijn dieren tentoonstelt op een beurs/tentoonstelling in 
Wallonië en dat hij ze op deze beurs wil verkopen, dan moet hij het uittreksel uit 
het centrale dossier halen omdat de verkoop op Waals grondgebied 
plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor Franse, Duitse enz. fokkers. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Nationale Raad van Dierenliefhebbers 

 


