8 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op
de hondsdolheid

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 1°, en artikel 18;
Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 2 en § 3, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003 en
artikel 5, lid 2, 13° ;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige
politie op de hondsdolheid;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 september 2014;
Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 3 december 2014;
Gelet op advies 56.813/3 van de Raad van State, gegeven op 16 december 2014, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 14 van het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de
diergeneeskundige politie op de hondsdolheid wordt vervangen als volgt:
"Art. 14. § 1. Vooraleer tot de vaccinatie over te gaan controleert de erkende dierenarts of de
<hond>, kat of fret reeds geïdentificeerd is met een transponder of een leesbare tatoeage indien
deze geplaatst werd voor 3 juli 2011. Hij gaat na of de gegevens met betrekking tot de transponder
of de tatoeage overeenstemmen met de gegevens in het Europees paspoort.
§ 2. Bij honden vermeldt de erkende dierenarts de door hem uitgevoerde vaccinatie in de
overeenstemmende rubriek van het Europees paspoort met vermelding van de datum van
vaccinatie, de naam van het vaccin, het lotnummer, de begin en eind data van de geldigheid van de
vaccinatie. Hij vermeldt tevens zijn naam, zijn adres en zijn telefoonnummer en bevestigt de
vaccinatie met zijn handtekening.
De geldigheidsduur van de vaccinatie gaat in vanaf de vaststelling van de beschermende immuniteit,
die niet minder dan eenentwintig dagen na de voltooiing van het door de producent voorgeschreven
protocol vereist voor de primaire vaccinatie plaatsvindt, en loopt door tot het einde van de periode
van beschermende immuniteit, zoals vermeld in de bijsluiter bij het vaccin.
De geldigheidsduur van de vaccinatie gaat onmiddellijk in wanneer de vaccinatie werd uitgevoerd
binnen de geldigheid van de vorige vaccinatie.
De informatie `GELDIG VANAF' dient niet te worden ingevuld voor boostervaccinaties.
Wanneer de informatie de vorm van een sticker heeft, wordt die sticker met doorzichtige
zelfklevende gelamineerde folie afgedekt indien de sticker niet vanzelf stuk gaat wanneer deze wordt
verwijderd.
§ 3. Voor katten of fretten die geïdentificeerd zijn en reeds in het bezit van een Europees paspoort
volgt de erkende dierenarts de procedure en de bepalingen zoals beschreven in paragraaf 2.
In de andere gevallen levert de dierenarts op het ogenblik van de vaccinatie tegen hondsdolheid een
vaccinatiecertificaat conform het model in bijlage I.
§ 4. Indien de erkende dierenarts een bloedafname uitvoert om de antistoftiter tegen hondsdolheid
te bepalen, vervolledigt hij het paspoort na de bevestiging van het gunstig resultaat met de melding
van de datum van de bloedafname.
§ 5. Bij de vaccinatie tegen hondsdolheid van andere dieren dan honden, katten en fretten levert de
erkende dierenarts op het ogenblik van de vaccinatie een vaccinatiecertificaat af dat tenminste de

volgende informatie bevat :
-de coördinaten en de handtekening van de erkende dierenarts die de vaccinatie heeft uitgevoerd;
- de datum van vaccinatie en de geldigheidsduur;
- het identificatienummer van het dier indien van toepassing;
- het signalement van het dier;
- de coördinaten van de verantwoordelijke;
- de naam van het gebruikte vaccin, evenals het lotnummer en de vervaldatum .".
Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 14/1 ingevoegd luidende als volgt :
"Art. 14/1. Een Europees paspoort is een identificatiedocument onder de vorm van een paspoort dat
in overeenstemming is met ofwel:
- het model zoals voorzien in beschikking 2003/803/EG van de Commissie van 26 november 2003 tot
vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en
fretten, indien het afgeleverd werd voor 29 december 2014, of
- het model zoals voorzien in bijlage III van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de
Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële
verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden
en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van
de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het
Europees Parlement.".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgische Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
Art. 4. De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 8 maart 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
W. BORSUS

