Honden van de 1e categorie
Niet ingeschreven in het stamboek van een erkend hondenras

VERBODEN IN FRANKRIJK TE
INTRODUCEREN
*TYPE = de hond is geen rashond, dat wil zeggen dat hij niet staat ingeschreven in het stamboek.
Pitbull
TYPE*
Amerikaanse
Staffordshireterriër

Kleine bulterriër met gedeeltelijk gekleurde vacht. Borstomvang tussen
de 60 en 80 cm;
Gewicht : 18 tot 40 kg ; schofthoogte : 35 tot 50 cm
Gespierde kortharige hond, straalt kracht uit; een zwaar front met in
vergelijking een lichte achterhand.
Weinig gemarkeerde stop ; snuit van dezelfde lengte als de schedel
maar minder breed.
Krachtige kaken met sterk ontwikkelde kauwspieren.

Boerboel

Een kortharige dog van meestal roodbruine kleur, groot, gespierd, met
een hoog, log en lang lichaam, borstomvang >80cm.

TYPE* Mastiff
Schofthoogte : 50 tot 70 cm ; gewicht > 40 kg
Breed hoofd met een brede schedel en een vrij korte neusbrug ;
hanglippen
Brede nek met huidplooien
Vrij dik en cilindervormig lichaam
De buik en de borst hebben vrijwel hetzelfde volume.

TYPE* Tosa

Dog met een kortharige vacht in de kleuren rood, zwart of brindle. Het is
een grote en sterke hond met een borstomvang van > 80 cm
Schofthoogte : 60 tot 65 cm ; gewicht > 40 kg
Een brede schedel met een gemarkeerde stop. De neusbrug is
van gemiddelde lengte.
Krachtige boven- en onderkaken
Gespierde nek met huidplooien
Brede en diepe borst ; ingetrokken buik
Dik aangezette staart

Als er twijfel bestaat of een hond tot een van deze categorieën van gevaarlijke honden behoort
(categorie 1 hierboven of categorie 2 op de volgende pagina), moet de bezitter/bezitster van het dier
een (gedetailleerde en voor de Franse autoriteiten begrijpelijke) verklaring laten zien waarin
wordt gegarandeerd dat het dier niet voldoet aan de criteria die in deze categorieën zijn
omschreven en dus niet behoort tot dit soort honden. De verklaring kan eventueel gecontroleerd
moeten worden door een Franse dierenarts.
Als u niet over een dergelijke verklaring beschikt, of over een ongeschikte verklaring, dan riskeert u
in Frankrijk strafmaatregelen indien bij controle blijkt dat het dier wel tot een van bovengenoemde
categorieën behoort. Deze maatregelen kunnen leiden tot de inbeslagname van de hond.
Om deze reden moet u voorzichtig zijn als u in Frankrijk dit soort honden, of honden die op deze rassen
lijken, wilt invoeren.

Honden van de 2e categorie
Strikte voorwaarden voor het invoeren EN het houden van deze honden in Frankrijk
Ras

Voorwaarden voor het invoeren

Enkel rashonden

De hond moet :
Amerikaanse Staffordshire
Terrier

1 – Ingeschreven staan in het stamboek dat erkend wordt door het Franse
ministerie van Landbouw (in de praktijk komt dit neer op elk rashondenregister dat
erkend wordt door de FCI
Informatie : www.scc.asso.fr
of http://www.fci.be/members.asp?lang=fr&sel=1
en beschikken over alle documenten die bewijzen dat de hond
staat ingeschreven.
(Met uitzondering van honden van het type Rottweiller die deel uitmaken van de
2e categorie, met of zonder stamboom)

2 – Kunnen worden geïdentificeerd,
De hond moet over een Europees huisdierpaspoort
beschikken en geldig zijn ingeënt tegen rabiës.

Voorwaarden voor het houden van deze honden
De eigenaar moet :
Enkel rashonden

3 – zelf aan de volgende voorwaarden voldoen :

Tosa

• Ouder zijn dan 18 jaar
• Niet onder voogdij staan (tenzij de voogdijrechter toestemming heeft gegeven)
• niet voor een onder bulletin n°2 in het strafdossier vermelde misdaad
veroordeeld zijn geweest met een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke
gevangenisstraf. (of een gelijkwaardig document voor buitenlanders)

4 – in het bezit zijn van een certificaat van geschiktheid
(enkel een bevoegde Franse trainer kan dit certificaat afgeven na een
training van minimum 7 uur)

5 – bewijzen dat de hond een gedragstest heeft gehad
(enkel een daarvoor bevoegde Franse dierenarts die staat ingeschreven op
de lijst van de prefectuur in een Frans departement kan dit document afgeven)

6 – in het bezit zijn van een speciale wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering voor de schade die de hond
eventueel kan aanrichten in Frankrijk.
7 – zijn hond muilkorven en aan de lijn houden op straat, in openbare
Rottweiller rashond
of Rottweiller type

ruimtes en in het openbaar vervoer

8 – in de eerste gemeente waar hij verblijft een “PERMIS DE
DETENTION” (vergunning voor het bezit van een dergelijke
hond) aanvragen (wet van 20 juni 2008) :
Door de hond aan te geven bij het gemeentehuis van uw woonplaats waarbij u de
volgende documenten moet presenteren
identiteitsbewijs van de hond
Europees paspoort met een geldige inenting tegen hondsdolheid.
Bewijs van wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (verstrekt door uw
verzekeringsmaatschappij)
Gedragstest van uw hond
Certificaat van geschiktheid indien u geen (Frans) Certificat de Capacité heeft
identiteitsbewijs van de eigenaar

9 – Na 3 maanden in Frankrijk te zijn verbleven moet u uw hond laten
inschrijven in het nationaal hondenregister, het Fichier
National Canin
Omdat deze voorwaarden cumulatief zijn, maken zij een kort toeristisch verblijf van
buitenlanders in het bezit van honden van de 2e categorie bijzonder moeilijk.

