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Wettelijke bepalingen voor het aankopen van een hond.

Een hond kopen? Niet zonder paspoort!

Het kopen van een hond zonder paspoort is strafbaar. Bovendien hebt u dit paspoort ook nodig als u uw
hond wil meenemen op reis. Let dan ook op de volgende punten als u een hond koopt :

 De hond moet geïdentificeerd en geregistreerd zijn vooraleer u hem koopt.
 De verkoper moet u op het ogenblik van de aankoop het blauwe "paspoort voor

gezelschapsdieren" geven. Op pagina 2 en 3 van dit paspoort dienen twee etiketten gekleefd te zijn
met alle gegevens van de verkoper en van de hond. Onderaan de etiketten staat het
paspoortnummer. Let erop dat dit nummer hetzelfde is als het nummer op het paspoort.

 De verkoper moet uw gegevens invullen op de kaart "Aanvraag tot wijziging van
verantwoordelijke". Deze kaart moet hij binnen acht dagen naar de DOG ID sturen. Enkele dagen
later zal u dan een zelfklevend registratiebewijs op uw naam krijgen en een nieuwe kaart voor het
meedelen van wijzigingen.

Registratie van honden

Uw gegevens en die van uw hond worden geregistreerd in een centrale databank. Deze databank wordt
bijgehouden door de DOG ID (Organisatie voor Identificatie en Registratie van Honden).

Zodra de DOG ID deze gegevens heeft geregistreerd, stuurt zij u een registratiebewijs. Dit bewijs bestaat uit
twee zelfklevende etiketten die u in het paspoort moet kleven. Het nummer van het paspoort staat
onderaan op de etiketten. Let dus goed op dat u de juiste etiketten in het juiste paspoort kleeft.

Naast het registratiebewijs stuurt de DOG ID u ook een kaart die u kan gebruiken om de gegevens in de
databank te laten aanpassen wanneer u verhuist of de hond verkoopt.

Verandering van de gegevens

Volgende veranderingen moeten zo snel mogelijk aan de databank gemeld worden :

 verandering van eigenaar
 verhuis
 plaatsing van een tweede identificatieteken
 overlijden van de hond

In ieder geval mag u niet zelf de gegevens op het zelfklevende registratiebewijs veranderen.

Als u een hond verkoopt, vult u de gegevens van de nieuwe eigenaar in op de kaart "Aanvraag tot wijziging
van verantwoordelijke". Deze kaart moet u binnen acht dagen bezorgen aan de organisatie DOG ID. Het
paspoort geeft u onmiddellijk aan de nieuwe eigenaar. Deze zal enkele dagen later een registratiebewijs op
zijn naam krijgen en een nieuwe kaart voor het meedelen van wijzigingen, tenzij de nieuwe eigenaar in het
buitenland woont.

Wanneer u verhuist, vult u uw nieuwe adres in op de kaart "Aanvraag tot wijziging van verantwoordelijke"
en stuurt deze zo snel mogelijk naar de DOG ID. Enkele dagen later zal u een nieuw registratiebewijs en een
nieuwe kaart voor het meedelen van wijzigingen krijgen.

Indien de microchip of de tatoeage van uw hond niet meer leesbaar is, moet u uw hond opnieuw laten
identificeren. Ook kan u een microchip laten plaatsen bij een hond die getatoeëerd is of een tatoeage laten
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plaatsen bij een hond die reeds een microchip heeft. De identificeerder zal dit nieuwe identificatieteken
meedelen aan de DOG ID met de kaart "Aanvraag tot wijziging van verantwoordelijke".

Als uw hond sterft, vult u de datum van overlijden in op de kaart "Aanvraag tot wijziging van
verantwoordelijke" en stuurt deze naar de DOG ID. Indien u een erkende hondenkweker of –handelaar
bent, moet u ook het paspoort terugsturen.


