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Informatiebrochure voor pensions 

voor honden en katten 

Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (laatste wijziging op 

15/11/2010) houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen 

voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren 

bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor pensions voor honden en 

katten.  



2 

 

Informatiebrochure voor pensions voor honden en katten 
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Doordat de dieren zich in een niet-vertrouwde omgeving bevinden, 

moet de verantwoordelijke of zijn personeel bovendien bijzondere 

aandacht schenken aan die dieren, eventueel door hen vertrouwe-

lijke voorwerpen ter beschikking te stellen (deken, mand, speel-

goed).  

X. Controles  

Dierenpensions zijn onderworpen aan onverwachte controles om 

na te gaan of de vereisten inzake het dierenwelzijn worden nage-

leefd. Deze controles gebeuren systematisch bij het onderzoeken 

van elke erkenningsaanvraag en worden vervolgens herhaald vol-

gens een algemene planning of naar aanleiding van klachten tegen 

een welbepaalde zaak. De controles hebben zowel betrekking op 

de administratieve als op de praktische aspecten (voldoende en 

bekwaam personeel, contract met een dierenarts, naleving van de 

contracten, normen voor het houden van dieren …).  

XI. Maatregelen en sancties  

De maatregelen en sancties zijn deze die bepaald zijn in de wet of 

haar uitvoeringsbesluiten. Ze kunnen van uiteenlopende aard zijn, 

zoals:  

- een verhoogde frequentie van de bezoeken van de contractdie-

renarts indien een gezondheids- of welzijnsprobleem wordt 

vastgesteld.  

- De verwittiging. 

- het proces-verbaal met betaling van een administratieve boete 

of een rechtsvervolging.  

- De intrekking van de erkenning. 

- het tijdelijke of definitieve verbod om een nieuwe erkenning 

aan te vragen.  

- het verbod om een beheersfunctie of een toezichthoudende 

functie uit te oefenen in een inrichting voor dieren.  
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In het contract worden volgende gegevens vermeld: 

- Het volgnummer; 

- De naam, het adres en het ondernemingsnummer van het pen-

sion; 

- De naam, het adres en het telefoonnummer van de eigenaar 

van het dier of eventueel het ondernemingsnummer van de 

Kruispuntbank van Ondernemingen; 

- De duur van het verblijf met datum van aankomst en voorziene 

vertrekdatum; 

- De verbintenis van de verantwoordelijke van het pension om 

het dier alleen dan wel in groep te huisvesten, om het dier op 

een vooraf overeengekomen manier te voederen en om een be-

paalde dierenarts te raadplegen indien nodig; 

- De naam, het adres en het telefoonnummer van een door de 

eigenaar gemandateerde persoon indien hijzelf niet bereikbaar 

is; 

- De naam van het dier; 

- Het identificatieteken van het dier of bij gebrek daaraan zijn 

signalement; 

- De belangrijkste eigenschappen van het dier; 

- De gewoonten van het dier (eetgewoonten, gedrag,…); 

- Eventuele ziekten of aandoeningen, de te verstrekken behande-

ling en eventueel de laatste behandelingen die het dier kreeg; 

- De naam van de behandelende dierenarts.  

- In de overeenkomst kan tevens overeengekomen worden dat 

het dier onaangekondigd bezocht kan worden door de eigenaar 

of een door hem aangewezen persoon. 

De contracten worden door de verantwoordelijke van het pension 

bewaard gedurende minstens 6 maanden na het vertrek van het 

dier en zijn op elk moment ter beschikking van de controlerende 

overheid. 

De Minister kan het model van het contract vaststellen. 

3) Tijdens het verblijf van het dier 

De minimumnormen voor het houden van honden en katten 

(bijlage II van het KB) moeten uiteraard goed worden nageleefd.  
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I. Inleiding 

Van start gaan met een pension vergt rijp beraad. De verantwoor-

delijke moet immers het welzijn van de dieren die er verblijven 

waarborgen. Het is noodzakelijk dat men over vaardigheden be-

schikt zowel voor het verzorgen van de dieren als op het vlak van 

beheer. Deze fiche is bestemd voor zij die een pension willen ope-

nen, om hen te helpen hun zaak goed te leiden.  

II. Definitie 

Een dierenpension is een inrichting waar gedurende een beperkte 

tijd en tegen vergoeding, onderdak en de nodige zorgen aan door 

hun eigenaar toevertrouwde honden of katten worden verleend.  

III. Haalbaarheid 

Vooraleer een pension voor honden of katten te beginnen moet 

men: 

- kennis nemen van alle bepalingen in bovenvermeld koninklijk 

besluit 

- het aantal dieren bepalen dat kan worden gehouden afhankelijk 

van: 

 de beschikbare lokalen  

 de normen inzake het dierenwelzijn 

 de milieunormen 

- informeren bij het gemeentebestuur en de Regio waar de zaak 

zal gevestigd zijn naar de voorwaarden op het vlak van steden-

bouwkunde, milieu en brandveiligheid 

- rekening houden met de economische aspecten door zo nodig 

een beroep te doen op raadgevers ( bedrijvenloket, Kruispunt-

bank van ondernemingen, …).  

 

Eens die fase bereikt zal een dierenarts (misschien wel de toekom-

stige contractdierenarts) waardevolle adviezen kunnen geven.  
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IV. Verantwoordelijkheid  

1) Beheerder van de inrichting 

De persoon die het initiatief neemt voor het project is de 

« zaakvoerder van de inrichting ». Hij levert de infrastructuur en 

beheert de inrichting. Hij dient de erkenningsaanvraag in en onder-

tekent die en stelt een contract op met een erkend dierenarts die 

hem bijstaat en toezicht houdt op de inrichting. De beheerder moet 

instaan voor de goede werking van de inrichting.  

2) Verantwoordelijke van de inrichting 

Dit is de persoon die instaat voor het rechtstreeks toezicht en de 

verzorging van de dieren en ook voor de contacten met de klanten.  

Beheerder en verantwoordelijke kunnen één en dezelfde persoon 

zijn.  

3) Contractdierenarts 

De contractdierenarts is de erkende dierenarts die een contract 

opstelt met de beheerder. Hij moet regelmatig het welzijn, de ge-

zondheidstoestand, de verzorging en de huisvesting van de dieren 

controleren. Het is de beheerder die hem betaalt voor zijn presta-

ties. De minimumfrequenties voor de controlebezoeken zijn vast-

gelegd volgens de grootte van de inrichting.  

Wanneer de verantwoordelijke of de beheerder niet genoeg een 

beroep doen op de contractdierenarts, brengt deze laatste de 

Dienst Dierenwelzijn hiervan op de hoogte.  

V. De erkenningsprocedure  

Een erkenning is gebonden aan een adres. 

Voor elk postadres waar dieren gehuisvest zijn moet een aparte 

aanvraag worden ingediend.  

1) Kosten 

Om de kosten van de controle en van de analyse van de erken-

ningsaanvraag te dekken, moet een vergoeding betaald worden 

van 75 €.  

Deze som moet worden gestort op de volgende rekening:  

BE04 3751 1109 9031  

 

2) Het dossier omvat  

- Het formulier voor het aanvragen van de erkenning (bijlage I 

van het KB) volledig ingevuld en ondertekend door de aanvra-

ger  
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1. Pensions tot maximum 20 plaatsen: een bezoek per tri-

mester 

2. Pensions met meer dan 20 plaatsen: een bezoek per 

maand 

Bij elk van deze verplichte bezoeken, maakt de contractdierenarts 

een verslag op waarin hij de datum van zijn bezoek, zijn waarne-

mingen en opmerkingen en zijn eventuele aanbevelingen noteert. 

Dit verslag wordt bezorgd aan de verantwoordelijke van de in-

richting die dit bijhoudt onder de vorm van een register en ter be-

schikking stelt van de controlerende overheid.  

De contractdierenarts kan een model van een register van de be-

zoeken vinden op de website www.vlaanderen.be; rubriek 

« Mededelingen aan de dierenartsen ».  

- Wanneer de dieren niet in goede gezondheid lijken of gedrags-

stoornissen vertonen, moet een beroep worden gedaan op de 

contractdierenarts om deze problemen te verhelpen.  

- In geval van (een) gezondheids- of welzijnsproble(e)m(en), kan 

de Inspectiedienst een hogere frequentie van de bezoeken van 

de contractdierenarts opleggen.  

IX. Werkingsvoorwaarden van het pension 

1) Controles vooraleer een dier wordt toegelaten 

- Aan de hand van het paspoort of het vaccinatieboekje contro-

leert de verantwoordelijke of de honden en katten die aan de 

inrichting worden toevertrouwd in orde zijn met de vaccinatie 

tegen de volgende ziekten: 

- Voor honden: ziekte van carré, parvovirose, hepatitis contagio-

sa canis, bordetellose en influenza (kennelhoest) 

- Voor katten: panleukopenie (tyfus), rhinotracheitis (coryza), 

leucose. 

- Het vaccinatieboekje (kat) of het paspoort (hond) van het dier 

blijft in het pension zolang het dier daar verblijft 

2) Verblijfscontract 

Wanneer een dier wordt ondergebracht in een pension, sluit de 

verantwoordelijke met de eigenaar een contract af dat in tweevoud 

wordt opgesteld en ondertekend wordt door beide partijen, waar-

van één exemplaar voor elke partij.  

http://www.health.fgov.be/
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/animalwelfare/Communicationwithveterinary/index.htm?&fodnlang=nl
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1. een verzorgingslokaal waarvan de muren en de vloer af-

wasbaar en makkelijk te ontsmetten zijn en dat uitgerust 

is met een aftappunt voor stromend water, een onder-

zoekstafel, ontsmettingsproducten, voldoende verlichting 

om ingrepen te kunnen uitvoeren, een stopcontact en een 

isoleerkooi; 

2. een afzonderingslokaal waarvan de muren en de vloer af-

wasbaar en makkelijk te ontsmetten zijn.   

Aangezien deze lokalen voor tijdelijk gebruik bestemd zijn, zijn de 

normen daar niet vereist.  

VIII. Verzorging van de dieren  

1) Voldoende en bekwaam personeel 

- Voor de verzorging van de dieren en voor het beheer van de 

inrichting, wordt bekwaam en voldoende personeel geëist 

- De dieren worden minstens twee maal per dag gecontroleerd  

2) Voeding en verzorging 

- De dieren krijgen een voeding die aangepast is aan hun behoef-

ten. Het voeder wordt verstrekt in schone recipiënten en op een 

dusdanige manier dat alle dieren van eenzelfde hok gelijktijdig 

kunnen eten. Er moet permanent drinkbaar water beschikbaar 

zijn. De honden moeten beschikken over voorwerpen om aan te 

knagen  

- Zieke dieren worden afgezonderd in het afzonderingslokaal 

- Nieuw binnengekomen dieren staan onder toezicht en worden 

indien nodig afgezonderd  

- De lokalen worden regelmatig gereinigd en ontsmet  

- Regelmatig worden maatregelen getroffen om parasieten en 

ongewenste dieren te bestrijden  

- De vacht van de dieren wordt onderhouden en de nagels wor-

den indien nodig geknipt  

- De nodige maatregelen worden getroffen om agressie onder de 

dieren te vermijden en om dieren die niet met elkaar kunnen 

opschieten van elkaar te scheiden. 

3) Opvolging door een contractdierenarts  

De contractdierenarts controleert het welzijn en de gezondheids-

toestand van de dieren. De minimumfrequentie van de verplichte 

controlebezoeken is als volgt vastgelegd:  
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- Een kopie van het contract met een erkende dierenarts (bijlage 

V van het KB)  

- Een schematisch plan van de inrichting met nauwkeurige ver-

melding van de functie en de afmetingen van de verschillende 

lokalen 

- Een bewijs van betaling van de kosten (75 €) 

3) Indienen van de aanvraag  

Het volledige dossier wordt rechtstreeks bezorgd aan de Dienst 

Dierenwelzijn op onderstaand adres: 

OPGELET: Het aanvraagdossier mag maar ingediend worden op het  

ogenblik dat de infrastructuur aanwezig is en de inrichting in ge-

bruik genomen kan worden. 

Dierenwelzijn 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

Koning Albert II laan 20, bus 8 

1000 Brussel   

E mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be 

 

Wanneer het dossier volledig is, kan een voorlopige erkenning af-

geleverd om het opstarten van de activiteit in kwestie mogelijk te 

maken. De zaak mag niet van start gaan voor men deze voorlopige 

erkenning gekregen heeft.  

De Dienst brengt vervolgens een controlebezoek ter plaatse. 

Wanneer het advies gunstig is, wordt de erkenning afgeleverd. Op 

basis van de conclusies van de controle, kunnen aan de erkenning 

echter beperkingen verbonden worden. 

Het afgeleverde erkenningscertificaat moet op een zichtbare ma-

nier worden aangeplakt in de inrichting. 

In geval van een ongunstig advies wordt de erkenning geweigerd.  

In alle gevallen wordt de eindbeslissing genomen door de Minister 

binnen een termijn van 4 maanden na de ontvangst van de volledi-

ge aanvraag.  

4) Wijzigingen met betrekking tot de erkenning  

De erkenning wordt toegekend voor een periode van maximum 10 

jaar. De stopzetting van de activiteit waarvoor een erkenning werd 
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 afgeleverd moet binnen de maand worden gemeld en het originele 

erkenningscertificaat teruggestuurd aan de Dienst Dierenwelzijn.  

Wanneer de activiteit wordt verder gezet met een andere beheer-

der (overname), moet deze wijziging binnen de twee maanden via 

een aangetekend schrijven worden gemeld aan de Dienst.  

Wanneer de inrichting meer dan twee maanden inactief is, moet 

een nieuwe erkenningsaanvraag worden ingediend.  

Wanneer de inrichting wordt uitgebreid met nieuwe lokalen of wan-

neer aan andere diersoorten onderdak wordt verleend, moet een 

nieuwe erkenning worden aangevraagd.  

5) Hernieuwing van de erkenning 

Binnen de zes maanden voor het verstrijken van de erkenning, 

moet de inrichting aan de Dienst melden dat men de activiteit wil 

verder zetten. Wanneer de inrichting nog steeds voldoet aan de 

vastgelegde voorwaarden, zal een nieuwe erkenning worden uitge-

reikt voor de uiterste geldigheidsdatum van de vorige erkenning 

waarbij geen nieuwe aanvraag moet worden ingediend en ook 

geen retributie moet worden betaald.  

6) Intrekking van de erkenning 

De minister kan op elk moment de erkenning van een inrichting 

intrekken wanneer deze niet meer voldoet aan de voorwaarden 

vastgelegd in de wet en haar uitvoeringsbesluiten. Er wordt dan 

een informatieprocedure opgestart waarbij de betrokkene beschikt 

over een termijn van twee weken om toelichting te verstrekken 

aan de Dienst Dierenwelzijn.  

VI. Meerdere inrichtingen op hetzelfde adres  

Wanneer meerdere erkenningsplichtige inrichtingen op dezelfde 

plek gevestigd zijn, moeten aparte erkenningsaanvragen worden 

ingediend. 

Wanneer een andere inrichting gevestigd is op hetzelfde adres, 

mag er geen enkel rechtstreeks contact zijn tussen de dieren van 

dezelfde soort die gehuisvest zijn in de verschillende inrichtingen 

(voorbeeld: geen enkel contact tussen de katten van een pension 

en de katten van een kwekerij gevestigd op hetzelfde adres).  

VII. Uitrusting en infrastructuur 

1) Constructie 

- De constructie is solide en maakt elke ontsnapping van de die-
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ren onmogelijk  

- De dierenverblijven mogen niet monotoon zijn en moeten aan-

gepast zijn aan de noden en het gedrag van de 

soort (temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en verfraaiing)  

- De opslag van het diervoeder gebeurt in de beste hygiënische 

omstandigheden met koelsystemen voor het bewaren van be-

derfelijke voedingswaren (vers vlees, vis, …) 

- De afvalopslag gebeurt in een lokaal dat afgescheiden is van de 

dieren en het diervoeder. Het verwijderen gebeurt op passende 

wijze  

- Wanneer de inrichting niet op hetzelfde adres gevestigd is als 

de verantwoordelijke of een personeelslid en er geen perma-

nent toezicht is, moet een brandalarmsysteem worden geïnstal-

leerd dat de omgeving verwittigt. Bovendien moet het telefoon-

nummer van de persoon die in geval van nood gecontacteerd 

kan worden op leesbare wijze worden aangebracht aan de in-

gang van de inrichting.  

2) De hokken voor de honden en katten 

De minimumnormen voor de dierenverblijven zijn vastgelegd in 

bijlage II van het KB.  

- De vloer is goed gedraineerd en gemakkelijk schoon te maken, 

het strooisel wordt geregeld ververst. Na gunstig advies van de 

Dienst, kan een bijkomende ruimte bedekt met gras, grind of 

een ander adequaat materiaal toegelaten worden.  

- De lokalen moeten voldoende verlucht worden en er moet vol-

doende natuurlijke lichtinval zijn voor de ontwikkeling van een 

normaal dag- en nachtritme, zelfs op de sluitingsdagen van de 

inrichting.  

- Buiten beschikken de dieren over een plek die hen beschut te-

gen koude, zon, tocht, neerslag en bodemvochtigheid.  

- Hoogdrachtige dieren en vrouwelijke dieren met niet-gespeende 

jongen moeten beschikken over geschikt nestmateriaal. Pups 

moeten over manipuleerbare voorwerpen beschikken.  

- Voor katten moeten voorwerpen aanwezig waarop ze kunnen 

klimmen en voorwerpen waaraan ze hun nagels kunnen scher-

pen, evenals rustplaatsen op meerdere niveaus en een katten-

bak met proper strooisel.  

3) Inrichtingen met meer dan 50 volwassen dieren 

Inrichtingen met meer dan 50 volwassen honden of katten moeten 

over 2 extra lokalen voor specifieke doeleinden beschikken: 


