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Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding 
Dienst Dierenwelzijn en CITES 

 
Dierenwelzijnsvoorwaarden voor tentoonstellingen en andere 

evenementen met dieren 
 
 

Dit document is gebaseerd op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en 
het welzijn der dieren.  De omkaderde passages zijn wettelijke bepalingen.  Hiervan mag dan 
ook in geen geval afgeweken worden.  De betrokken wetsartikels worden telkens vermeld in 
de tekst en nader verklaard.   
 
De niet-omkaderde passages bevatten aanbevelingen.  Het opvolgen van deze aanbevelingen 
is ten zeerste aangewezen indien men het welzijn van de betrokken dieren niet in gevaar wil 
brengen. 
 
 
Verhandelen 
 
Honden en katten mogen niet verhandeld worden op tentoonstellingen, beurzen, ... (art. 12).  Onder 
verhandelen dient begrepen te worden (art. 3, 8°) : 
 

- in de handel brengen; 
- te koop aanbieden; 
- houden met het oog op verkoop; 
- verwerven met het oog op verkoop; 
- vervoeren met het oog op verkoop; 
- tentoonstellen met het oog op verkoop; 
- ruilen; 
- verkopen; 
- ten kosteloze of bezwarende titel afstaan. 

 
Dit betekent : 
 

- dat honden en katten niet ter plaatse op tentoonstellingen, beurzen, ... mogen verhandeld 
worden; 

- dat op tentoonstellingen, beurzen, ... niet mag onderhandeld worden over het 
verhandelen van een hond of kat op een latere datum; 

- dat op de stands onder geen enkele vorm vermeldingen mogen aangebracht worden die 
erop kunnen wijzen dat de standhouder verhandelbare pups of kittens beschikbaar heeft 
of zal hebben; het tentoonstellen van pups en/of kittens dient in deze zin geïnterpreteerd 
te worden. 
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Maken van publiciteit 
 
Personen die niet erkend zijn in toepassing van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende 
erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor 
dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, mogen geen publiciteit maken voor het 
verhandelen van honden en/of katten (art. 11bis). Het ter beschikking stellen van visitekaartjes, 
folders, ... valt onder dit verbod.   
 
Daar het voor een organisator vrijwel onmogelijk is om het onderscheid te maken tussen erkende en 
niet-erkende personen en/of inrichtingen en teneinde discussies te vermijden, is het ten zeerste 
aangewezen om geen enkele standhouder toe te laten visitekaartjes, folders, ... ter beschikking te 
stellen. 
 
 
De tentoongestelde dieren 
 
Soorten dieren 
 
Dieren moeten steeds een verzorging en huisvesting krijgen in overeenstemming met hun aard, 
behoeften, gezondheidstoestand en graad van aanpassing (art. 4).  Tijdens tentoonstellingen, beurzen, 
... kan niet voor alle diersoorten aan deze vereisten voldaan worden.  
 
Voor wat zoogdieren betreft, is het dan ook ten zeerste aangewezen om enkel dieren toe te laten die 
voorkomen op de lijst in bijlage bij het koninklijk besluit van 7december 2001 tot vaststelling van de lijst 
van dieren die gehouden mogen worden. 
 
 
Leeftijd van de tentoongestelde dieren 
 
Dieren moeten steeds een verzorging en huisvesting krijgen in overeenstemming met hun aard, 
behoeften, gezondheidstoestand en graad van aanpassing (art. 4).  Het vervoeren en tentoonstellen 
van zeer jonge dieren is moeilijk in overeenstemming te brengen met deze bepaling. 
 
 
Verzorging en huisvesting van de dieren 
 
Dieren moeten steeds voeding, verzorging en huisvesting krijgen in overeenstemming met hun aard, 
hun fysiologische en ethologische behoeften, hun gezondheidstoestand en hun graad van 
ontwikkeling, aanpassing of domesticatie (art. 4).  Dit betekent o.a. (dit is geen limitatieve 
opsomming) : 
 

- dat alle dieren over voldoende ruimte moeten beschikken. 
- dat dieren die niet vertrouwd zijn met de drukte van een tentoonstelling, beurs, ... 

voldoende ruimte moeten hebben om zich terug te trekken voor het publiek. 
- dat de dieren toegang moeten hebben tot water en zo nodig voedsel. 
- dat dieren niet mogen tentoongesteld worden in de nabijheid van een geluidsbron of 

andere bronnen van stress, lijden of letsel. 
 


