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Houdt u een kat in een visbokaal of geeft u een hond enkel 
groenten ?

Welnu, net als katten en honden vraagt een exotisch dier specifieke 
verzorging en huisvesting, en een aangepaste voeding. 
Bovendien bestaat er voor exotische dieren een meldingsplicht en 
in sommige gevallen hebt u zelfs een milieuvergunning nodig.
Laat u dus vooraf adviseren door een gespecialiseerde vereniging 
of dierenarts. 

EXOTEN KOSTEN…

STUDIETIJD
Exotische dieren hebben specifieke verzorging nodig, zeker in 
gevangenschap. Een grondige kennis van het dier is dus nood-
zakelijk : wat zijn eigenschappen van de soort, hoe gedraagt het 
dier zich, hoe zijn ziektes te herkennen, enzovoort.

DISCIPLINE
Een exotisch- of ander – dier verzorgen kost tijd. Zo moet u het 
terrarium bijvoorbeeld geregeld reinigen, bodembedekkers 
verversen, dierlijke etensresten verwijderen,… 

Zorg er ook voor dat u op voorhand weet bij wie u terechtkunt 
als het dier ziek wordt. Zieke exotische dieren hebben immers ge-
specialiseerde zorg nodig en die kunt u niet altijd zomaar 
‘om de hoek’ vinden.

ELEKTRICITEIT
De soms noodzakelijke verlichtings-, verluchtings- en warmte-
apparatuur zorgen voor een continu energieverbruik en dus 
voor een stijging van de energiefactuur.



RUST
Een exotisch dier kan beschouwd worden als een wild dier, ook al 
werd het gefokt in gevangenschap. Hierdoor is het onvoorspelbaar. 
De meeste soorten hebben een heel laag ‘knuffelgehalte’ en gaan 
zelden een relationele band aan met hun houders. Gun ze hun rust 
en hun eigenheid.

HYGIENE
Tot 90% van alle reptielen zou drager zijn van de salmonella-
bacterie, zonder dat de dieren er last van hebben. Voor kinderen, 
oudere personen, zwangere vrouwen en personen met een 
aangetaste immuniteit kan die bacterie gevaarlijk zijn. 
Deze mensen vermijden dan ook beter alle contact met reptielen. 
Een goede handhygiëne is onontbeerlijk.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Als exotische dieren ontsnappen, kunnen ze een probleem vormen, 
omdat de meeste mensen niet vertrouwd zijn met dergelijke dieren 
(bv. een ontsnapte slang). Sommige soorten zijn giftig of 
veroorzaken angst bij mensen. Bescherm de dieren door te 
zorgen voor goed afgesloten huisvesting.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VOOR HET HOUDEN 
VAN EXOTISCHE DIEREN
Een particulier die een zoogdiersoort wil houden die niet vermeld 
staat op de positieflijst (zie onderstaande website) moet hiervoor 
vooraf een erkenning krijgen van de minister bevoegd voor 
Dierenwelzijn

Voor meer informatie :
www.health.belgium.be onder de rubriek “Dieren en planten” -> “
Dieren houden en kweken” -> “Positieve lijst” 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
eiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding
Tel: 02/524.74.11
Fax: 02/524.74.48
E-mail : dierenwelzijn@health.fgov.be

EXOTEN VRAGEN… 

PROFESSIONALISME
Sommige exoten brengen het grootste deel van hun leven alleen 
door, terwijl anderen in kleine groepen voorkomen. Tekort aan 
voedingssupplementen, stress (zoals bij papegaaien die zich 
kaalplukken), trauma’s en gedragsproblemen komen vaak voor. 
Het risico bestaat dat de dieren hierdoor sneller sterven.
Informeer u dan ook vooraf bij experts of professionele verenigen.

AANGEPASTE HUISVESTING
Exotische dieren vragen aangepaste huisvesting (zoals een glas-
terrarium) die in verhouding moet zijn met de aard en de grootte 
van het dier. Als de huisvesting onvoldoende aangepast is aan de 
noden van het dier, kan het vroegtijdig sterven.

AANGEPASTE APPARATUUR
In België is het klimaat kouder, waardoor men bij reptielen, 
amfibieën dient te investeren in warmtebronnen zoals een warmte-
lamp of warmtemat. Sommige soorten vereisen ultraviolet-
verlichting. Een thermometer en een hygrometer behoren in veel 
gevallen ook tot de basisuitrusting.

AANGEPASTE VOEDING
Exotische soorten hebben aangepaste voeding nodig, soms zelfs 
levende prooidieren. 
Dat kunnen insecten zijn, maar ook muizen of ratten. 

DIERVRIENDELIJKE HANDEL
Dieren die uit de vrije natuur komen van het land van oorsprong, 
hebben er vaak al een heel lange reis op zitten. Voor veel van deze 
dieren leiden de vangst, transport en reis vanuit hun natuurlijke 
habitat naar de huiskamer tot een vroegtijdige dood. Zorg er voor 
dat de aangekochte exemplaren in gevangenschap werden 
gekweekt. Ze zijn beter aangepast aan een leven in gevangen-
schap.



CITES
Sommige soorten zijn beschermd door CITES (Convention on the 
International Trade of Endangered Species). De handel ervan is dan 
ook gereglementeerd. In dat geval kan een CITES-certificaat vereist 
zijn. 
Daarnaast zijn zeer veel soorten beschermd door andere reglemen-
teringen. Zo zijn zo goed als alle Europese reptielen- en amfibieën-
soorten bij wet beschermd.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de dienst CITES: 
www.health.belgium.be onder de rubriek “Dieren en planten” -> 
“Dieren houden en kweken”
-> “Identificatie en registratie”
Tel. 02/524.74.01
Fax 02/524.74.48
E-mail : apf.cites@health.fgov.be

Milieuvergunning 
Afhankelijk van de diersoort en het aantal dieren dat gehouden 
wordt, is een milieuvergunning klasse 2 vereist of volstaat een 
eenvoudige “melding” bij de gemeentelijke overheid (klasse 3).
Zie : http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/
(LEEFMILIEU/+VLAREM I + bijlage(n)/+Bijlage 1 Lijst van als hinder-
lijk beschouwde inrichtingen/+Rubriek 9. Dieren /9.2. Diergaarde, 
enzovoort)



Voor meer informatie over de milieuvergunning kan u terecht bij :
Milieudienst Stad Gent 
Braemkasteelstraat 41
9050 Gent (Gentbrugge)
tel. 09/268 23 00
e-mail milieudienst@gent.be

Deze folder is een uitgave van de 
Gezondheidsdienst
Baudelohof (zonder nummer)
9000 Gent 
tel. 09/235 22 50 
e-mail gezondheidsdienst@gent.be

U kunt bij ons terecht voor informatie over het dierenbeleid van de Stad.
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