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In deze omzendbrief wordt gespecificeerd en toegelicht hoe het uittreksel uit het centrale bestand
voor de adoptie of aankoop van een dier kan worden verkregen.
Deze omzendbrief is hoofdzakelijk gericht tot :

-

de gemeenten;
de dierenhandel;
de fokkers ;
de asielen;
Mensen die een dier willen kopen, krijgen of adopteren.

1. Inleiding
De Waalse dierenbeschermingswet heeft een wijziging aangebracht in boek I van het milieuwetboek
waardoor de rechter en de sanctionerende ambtenaar een overtreder kunnen veroordelen om dieren
van een of meer soorten permanent of voor een bepaalde periode niet te mogen houden of het aantal
dieren te beperken. Bovendien kan de rechter of de sanctionerende ambtenaar de overtreder ook
gelasten zijn bezitsvergunning tijdelijk of definitief in te trekken. In dit laatste geval heeft de
straf, in tegenstelling tot de vorige sanctie, betrekking op het bezit van om het even welk dier.
Het thans geldende systeem bepaalt ook dat besluiten tot intrekking van een vergunning worden
geregistreerd in een gegevensbank die toegankelijk is voor rechters, sanctionerende
ambtenaren, inspecteurs, burgemeesters en politieambtenaren.
Zodra het decreet van 6 mei 2019 betreffende de milieucriminaliteit in werking treedt, zullen asielen,
bedrijven en fokkers van gezelschapsdieren in het kader van de oprichting van het in dat decreet
bedoelde centrale bestand verplicht worden na te gaan of de kandidaat voor de aankoop van een dier
zich niet in een situatie bevindt waarin het hem verboden is het dier te bezitten of waarin zijn
vergunning is ingetrokken. In geval van een verbod kan de aankoop niet doorgaan.
Het is dus ieders verantwoordelijkheid om na te gaan of de aspirant-koper van een dier wel degelijk
beschikt over een uittreksel uit het centrale dossier waaruit blijkt dat hij of zij wettelijk bevoegd is om
het dier te verwerven.

2. Juridische referenties
De bepalingen die op deze circulaire van toepassing zijn, zijn :
-

Artikel D.144 van het decretale deel van Boek I van het Milieuwetboek;
Artikel D.46 van het Waalse Wetboek voor Dierenwelzijn;
Artikel R.100 van het regelgevend gedeelte van Boek I van het Milieuwetboek.
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3. Betrokken dieren
Artikel D.144 van het decretale deel van Boek I van het Milieuwetboek gebruikt de term "dier" zonder
nauwkeuriger te zijn. Daarom moet het toepassingsgebied van deze nieuwe bepaling nader worden
omschreven.
Artikel D. 46, §4, lid 2 van het Waalse Wetboek van Dierenwelzijn bepaalt:
2. [Voor de toepassing van lid 1 houden dierenwinkels, asielen en fokkers een register bij
waarin zij binnen 24 uur elke overdracht van een gezelschapsdier in hun inrichting
opnemen, met vermelding van de referentie van het uittreksel uit het centrale bestand dat
ter gelegenheid van de overdracht overeenkomstig lid 1 is opgesteld. Zij bewaren deze
uittreksels uit het centrale bestand als bijlage bij dit register. Het register is te allen tijde
beschikbaar voor de toezichthoudende autoriteiten en de gegevens worden gedurende vijf
jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van de overdracht. Aan het einde van deze
periode worden deze uittreksels uit het centrale bestand vernietigd. De regering kan de
procedures voor het bijhouden en bewaren van dit register aanvullen.
De wetgever wilde daarom dat de verplichting om het uittreksel uit het centrale bestand over te
leggen, alleen zou gelden voor het in de handel brengen, schenken of adopteren van een
gezelschapsdier.
Een gezelschapsdier wordt gedefinieerd in artikel D.4, §1er , 4° van het Waalse Wetboek voor Dierenwelzijn:
4° gezelschapsdier: een dier dat door een mens wordt gehouden of bestemd is om door
hem te worden gehouden met het doel hem hoofdzakelijk gezelschap te houden;
De verplichting om een uittreksel uit het centrale bestand over te leggen, geldt derhalve niet voor personen
die dieren aanschaffen voor zuiver economische doeleinden.
Voorbeelden van dieren die hoofdzakelijk als gezelschapsdieren worden beschouwd, zijn (maar niet
uitsluitend): katten, honden, stokpaarden, hamsters, muizen, slangen, hagedissen, schildpadden,
konijnen, vogels, vissen, pluimvee dat voor hobbydoeleinden wordt gehouden, ....

4. Stappen
Om een dier te kunnen adopteren, kopen of ontvangen, moet de aspirant-koper beschikken over een
uittreksel uit het centrale bestand waaruit blijkt dat tegen hem geen door een rechter of een
sanctionerende ambtenaar uitgesproken verbod op het houden van een dier of een intrekking van een
bezitsvergunning is uitgevaardigd.
In het uittreksel staat:
-

De datum van de productie ;
Naam, voornaam en rijksregisternummer van de aanvrager ;
het al dan niet bestaan van een geldend verbod op het houden van dieren ;
de betrokken dieren en/of hun nummer, indien van toepassing;
het al dan niet bestaan van een verbod op het houden van een dier of de intrekking van een
lopende vergunning om een dier te houden.

Om dit uittreksel uit het centrale bestand te verkrijgen, moet elke kandidaat-koper zich met zijn
identiteitskaart naar de gemeente van zijn woonplaats begeven, die het genoemde uittreksel zal
afgeven.
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Voor personen die geen verblijfplaats in Wallonië hebben, kan het uittreksel uit het centrale bestand
rechtstreeks verkregen van de Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environnement.
Het verzoek moet gericht worden aan de directeur-generaal van de Waalse
overheidsdienst Natuurlijke Rijkdommen, Milieu, Landbouw, Prins Luiklaan 15, 5100 Jambes. De
aanvraag moet bevatten :
-

Volledige naam van de aanvrager ;
Het nationaal registratienummer van de aanvrager ;
Het huisadres van de aanvrager.

Het uittreksel wordt dan binnen twee weken afgegeven.
Om dit uittreksel te kunnen maken, raadpleegt de gemeente, of in voorkomend geval de Waalse
Overheidsdienst, Natuurlijke Rijkdommen, Leefmilieu, het centrale bestand van milieudelicten.
Het uittreksel is dertig dagen geldig. Na deze periode moet een nieuw uittreksel worden aangevraagd voor
adoptie of aankoop van een dier.
Een voorbeeld van een uittreksel uit de centrale index is bijgevoegd.

5. Registreren
Dierenwinkels, asielen en boerderijen moeten een register bijhouden waarin zij binnen 24 uur elke
overdracht van een gezelschapsdier die in hun inrichting heeft plaatsgevonden, moeten aantekenen.
Dit register omvat:
-

De referentie van het uittreksel uit het centrale bestand ;
Een kopie van het uittreksel uit de Centrale Index is bij het register gevoegd.

Het register wordt ter beschikking gesteld van de toezichthoudende autoriteiten.
De gegevens worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf de datum van overdracht. Aan het einde van
deze periode worden deze uittreksels uit het centrale bestand vernietigd.

6. Inbreuken
Artikel D.105, paragraaf 2, 20° van het Waalse Wetboek van Dierenwelzijn maakt het een overtreding
van de derde categorie om :
"20. zich niet houdt aan of verzet zich tegen de naleving van het in artikel D.46 of D.47 bedoelde verbod
op het in de handel brengen of schenken, of van de krachtens die artikelen gestelde voorwaarden;"
Er zij op gewezen dat krachtens artikel D.106, 1° van hetzelfde wetboek, wanneer de feiten worden
gepleegd door een beroepsbeoefenaar, strafbare feiten van de derde categorie worden bestraft als
strafbare feiten van de tweede categorie.
Zo maakt een fokker van gezelschapsdieren, een asiel of een bedrijf dat bij de verkoop, adoptie of
overdracht van een gezelschapsdier geen uittreksel uit het centrale bestand opvraagt, zich schuldig
aan een overtreding van de derde categorie die volgens Boek I van de milieuwetgeving als overtreding
van de tweede categorie wordt bestraft.
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Indien dit strafbare feit strafrechtelijk wordt vervolgd, wordt het bestraft met een gevangenisstraf van
acht dagen tot drie jaar en een geldboete van ten minste 100 EUR en ten hoogste 1 000 000 EUR, of
met slechts één van deze straffen.
Indien de overtreding administratief wordt vervolgd, kan de sanctionerende ambtenaar een boete
opleggen van 150 tot 200.000 euro.

Namen op

de minister van Milieubeheer, Natuurbeheer, Bosbeheer, Plattelandszaken en Dierenwelzijn,

Céline Tellier
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Bijlage bij de ministeriële omzendbrief van ... (datum) betreffende het uittreksel uit het centraal dossier
voor de verwerving, adoptie of aankoop van een dier overeenkomstig artikel D. 144 van boek I van het
Wetboek van Strafvordering
l'Environnement en artikel 46 van de Waalse dierenbeschermingswet

(plaats), op (datum)

Logo van de gemeente
Referentie : ....
Contactpersoon: ....
E-mail: ....
Telefoonnummer: ....

Uittreksel uit het Fichier Central Délinquance Environnementale
Doel van het uittreksel: nagaan of er geen verbod op het houden van een dier of intrekking van een
vergunning voor het houden van een dier is.1
Dit uittreksel uit het centrale bestand betreft :
Naam :
Voornaam :
Nationaal registernummer :
Home :
Inhoud van het centrale milieudelictdossier van de hierboven geïdentificeerde persoon, uitsluitend
met betrekking tot het verbod op het houden van een dier of de intrekking van een vergunning om
een dier te houden :
Intrekking van de
aanhoudingsvergunn
ing :

Ja / Nee*.

In geval van intrekking van de aanhoudingsvergunning, gelieve de
volgende informatie in te vullen:
Datum van intrekking van de bedrijfsvergunning :
Duur van de intrekking van de aanhoudingsvergunning :

Verbod

Ja / Nee*.
va

n detentie :

In geval van een aanhoudingsverbod, gelieve in te vullen
volgende informatie:
Betrokken soorten :
Aantal betrokken dieren :
Datum van het verbod op de hechtenis: Duur van het
verbod op de hechtenis :

*Delete as appropriate
Geattesteerd als zijnde in overeenstemming met hetgeen in het
centrale dossier is vermeld, Afgegeven te : (plaats), op (datum).
(Zegel van de gemeente en handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde).
Elke vervalsing van dit document is een strafbaar feit en wordt bestraft met de straffen waarin het wetboek van
strafrecht voorziet.
De bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens zijn van toepassing op de gegevens van het Fichier Central de la
Délinquance Environnementale.
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Artikel D. 144, van het decretale gedeelte van Boek I van het Milieuwetboek.
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(datum) betreffende het uittreksel uit het centraal bestand met het oog op de verwerving, adoptie of
aankoop van een dier overeenkomstig artikel D. 144 van boek I van de Code de l'environnement en
artikel 46 van de Code wallonne du bien-être des animaux.

de minister van Milieubeheer, Natuurbeheer, Bosbeheer, Plattelandszaken en Dierenwelzijn,

Céline Tellier
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