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Het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland; 
Gelet op het bepaalde in de artikelen III.16 lid 4 en III.49 lid 4 van het Kynologisch Reglement, 
Zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op zaterdag 19 november 2011; 
BESLUIT op 3 oktober 2018: 
Tot vaststelling van de herziene versie van de Uitvoeringsregels voor de controle van nesten en 
kennels en dergelijke, samengevat 
“Uitvoeringsregels Locatiecontroles”. 
 

Voorwoord 
De Intrinsieke waarde van het dier is uitgangspunt voor het overheidsbeleid. De intrinsieke waarde 
van het dier staat voor de eigenwaarde van het dier als levend wezen met gevoel, dus los van de 
gebruikswaarde die de mens eraan toekent. In artikel 1 van de Wet dieren heeft de erkenning van de 
intrinsieke waarde formele wettelijke basis gekregen. De belangen van het dier brengen met zich mee 
dat handel, opvang en fokken niet onvoorwaardelijk kan. Regels zijn nodig die voorkomen dat dieren 
als gevolg daarvan te zeer nadelen met betrekking tot welzijn en gezondheid ondervinden. Dit geldt in 
het bijzonder voor aspecten van huisvesting, verzorging en fokkerij. 
 
De Wet dieren bevat een integraal kader waarin onder andere de kernpunten zijn vastgelegd voor 
regels met betrekking tot het gedrag van mensen jegens dieren. De Wet dieren vervangt de regels 
over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen die voorheen onder meer waren 
opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD).  
 
Het Besluit houders van dieren is één van de besluiten dat strekt ter uitvoering van de Wet dieren. In 
dit besluit zijn onder andere algemene huisvestings- en verzorgingsnormen opgenomen. Het gaat hier 
om algemene normen voor de verzorging en huisvesting van dieren die gelden voor alle categorieën 
houders van dieren.  
 
Hoofdstuk 3 §2 van het Besluit houders van dieren vervangt het Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB 
1999). In § 2 van Hoofdstuk 3 staan regels over het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten 
behoeve van opvang van of fokken met gezelschapsdieren. Omdat het uitgangspunt is dat het 
minimumniveau van dierenwelzijn, zoals bepaald in het HKB 1999 gehandhaafd blijft, zijn bepalingen 
uit het HKB 1999 overgenomen in dit besluit. Ook in het Besluit houders van dieren wordt als 
richtsnoer genomen dat iemand bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van 
12 maanden in totaal meer dan 20 honden heeft verkocht, afgeleverd, gehouden ten behoeve van 
opvang of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering. Hiernaast blijven de minimum normen 
voor de inrichting van de leefruimtes voor honden gelden zoals die voorheen onder het HKB 1999 
golden. In het bijzonder zijn dan van belang de afmetingen van de verblijven en de beschikbare 
vloeroppervlakte voor honden. Tevens zijn de vaccinatieverplichtingen voor  honden overgenomen uit 
het HKB 1999. 
 
De onderstaande regels zijn voor een groot deel gebaseerd op bovengenoemd besluit en kunnen 
worden gecontroleerd door medewerkers van de Raad van Beheer tijdens hun bezoeken op locaties 
waar zich honden bevinden. Zij zullen deze regels controleren op basis van een controlelijst. In 
bepaalde gevallen kunnen zij, voorzien van redenen, afwijken van de letterlijke tekst maar dienen altijd 
te handelen en te oordelen in de geest van deze regels. 
 

Hoofdstuk 1 Onderwerp en toepassingsgebied 
 
De Uitvoeringsregels ten behoeve van locatiecontroles zijn van toepassing op partijen die onder de 
rechtsmacht vallen van de Raad van Beheer en de volgende activiteiten uitvoeren: het fokken en 
houden van (ras)honden ten behoeve van de fok, alsmede het voeren van een kennelnaam. 

  
Hoofdstuk 2  Algemeen 
 
2.1 Controle 
 
De locatiecontrole conform deze uitvoeringsregels wordt uitgevoerd door een medewerker van de 
Raad van Beheer, naar aanleiding van een aanvraag voor één van de volgende diensten, waarop de 
Algemene Voorwaarden van Levering van toepassing zijn: 

 Het identificeren van rashonden door middel van het inbrengen van een chip bij de rashond; 
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 Het inschrijven van rashonden in de Nederlandse Hondenstamboekhouding; 

 Het ten bewijze van de inschrijving afgeven van stambomen en afstammingsbewijzen; 

 Het toekennen van het recht om een kennelnaam te voeren. 

 Het afnemen van DNA ten behoeve van verplichte afstammingscontrole. 
Tevens kan een locatiecontrole worden uitgevoerd door een medewerker van de Raad van Beheer 
indien er één of meer klachten en/of meldingen over de locatie van betreffende fokker bij de Raad van 
Beheer zijn binnen gekomen. 
Locatiecontroles kunnen onaangekondigd worden uitgevoerd. 
 

2.2 Administratie  
 
2.2.1 Administratie Algemeen (voor alle fokkers) 
 
In het kader van het dierspecifieke welzijn worden de unieke kenmerken van iedere (ras)hond 
geadministreerd (zie hiervoor Hoofdstuk III van het Kynologisch Reglement). De Raad van Beheer kan 
ook besluiten de volgende zaken inzake de hond te registreren: 
 

 Bijzonderheden rond het gedrag; 

 Specifieke aandachtspunten in de wijze van verzorging van de (ras)hond; 

 Het dieet (mits van toepassing); 

 Lichamelijke gebreken of schadelijke afwijkingen, al dan niet erfelijk; 

 Vaccinaties; 

 Uitslagen preventieve screeningsonderzoeken en (gedrag)test; 

 Resultaten van de locatiecontrole 
 
2.2.2 Administratie Bedrijfsmatig 
 
1. Er wordt een deugdelijke administratie gehouden van de (ras)honden met daarin in ieder geval de 

volgende gegevens:  
a. naam, adres en woonplaats van degene van wie de (ras)honden afkomstig zijn; 
b. bewijs van vaccinatie van de (ras)honden; 

2. Deze gegevens worden ten minste twee jaar schriftelijk of digitaal in de administratie bewaard 
vanaf het tijdstip dat de (ras)hond niet meer aanwezig is. 

3. Van het bewijs van vaccinatie wordt gedurende een periode van twee jaar schriftelijk of digitaal 
een kopie in de administratie bewaard. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing als onbekend is van wie de (ras)hond afkomstig is. 
  

2.3 Identificatie en Registratie  
 
1. Binnen 5-7 weken na geboorte van een (ras)hond wordt de (ras)hond voorzien van een uniek 

identificatie nummer door middel van een ISO transponder (chip), geplaatst door een 
medewerker van de Raad van Beheer. 

 
2. Er wordt getracht de dieren voor de eerste vaccinatie te voorzien van een uniek 

identificatienummer. Dit is afhankelijk van het feit of elke betrokken partij voldoet aan de in het 
Kynologisch Reglement gestelde termijnen. De fokker dient derhalve tijdig dek- en 
geboorteaangifte te doen, alsmede de factuur tijdig te betalen. 

 
3. Pasgeboren pups worden niet geïdentificeerd wanneer er (aanwijzingen zijn dat er) mogelijk 

een besmettelijke ziekte heerst bij de (ras)honden of de locatie van de fokker. Er zal een 
vervolgafspraak worden gemaakt wanneer besmettingsgevaar redelijkerwijs niet meer 
aanwezig is. De fokker is verplicht om, voor de komst van de medewerker van de Raad van 
Beheer, te melden dat er op de locatie mogelijk een besmettelijke ziekte heerst of kans op 
besmetting aanwezig is. 

 
4. Pasgeboren pups worden niet geïdentificeerd wanneer er, door onvoldoende hygiënische 

omstandigheden, de kans bestaat dat de pups gevaar lopen. 
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Hoofdstuk 3 Algemene huisvestings- en verzorgingsnormen (gebaseerd op Besluit 
houders van dieren) 
 

3.1 Houden van (ras)honden 
 
1. De bewegingsvrijheid van een (ras)hond wordt niet op zodanige wijze beperkt dat de 

(ras)hond daardoor onnodig lijdt of letsel wordt toegebracht. 
2. Een (ras)hond wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische 

behoeften. 
3. Een moederhond en haar pups wordt voldoende ruimte gelaten voor hun fysiologische en 

ethologische behoeften. 
4. Een (ras)hond wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden bescherming geboden 

tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren. 
5. De houder van een (ras)hond die in een gebouw of kooi wordt gehouden, draagt er zorg voor 

dat de hond daaruit niet kan ontsnappen. 
 

3.2 Verzorgen van (ras)honden 
 
Degene die een (ras)hond houdt, draagt er zorg voor dat een (ras)hond: 
 
1. Wordt verzorgd door een persoon die beschikt over de voor die verzorging nodige kennis en 

vaardigheden; 
2. Slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de verzorging in staat 

is;  
3. Die ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd; 
4. Een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden; 
5. Een voor die (ras)hond toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd 

geschikt voer krijgt toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van de 
(ras)hond; 

6. Toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen; 

7. Voldoende verse lucht of zuurstof krijgt. 
 

3.3 Behuizing 
 
1. Een ruimte waarin een (ras)hond wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en verduisterd om 

aan de ethologische en fysiologische behoeften van het dier te voldoen. 
2. Behuizingen, waaronder begrepen de vloer, waarin een (ras)hond verblijft en inrichtingen voor de 

beschutting voor een (ras)hond zijn op zodanige wijze ontworpen, gebouwd en onderhouden dat 
bij de (ras)honden geen letsel of pijn wordt veroorzaakt en bevatten geen scherpe randen of 
uitsteeksels waaraan de (ras)hond zich kan verwonden.  

3. In de ruimte waarin de (ras)hond wordt gehouden, worden geen materialen en, in voorkomend 
geval, bodembedekking gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor de (ras)hond. 

4. De materialen, bedoeld in het vorige lid, kunnen eenvoudig worden gereinigd en ontsmet. 
 

 

3.4 Vastleggen van een (ras)hond of in een ren houden van een (ras)hond 
 
3.4.1 Verbod op vastleggen of in een ren houden van een (ras)hond 
            1. Het is eigenaren of gebruikers van erven, landerijen of andere terreinen verboden daarop 

een (ras)hond te houden die; 
a. aan de ketting of op andere wijze is vastgelegd, indien niet is voldaan aan artikel 3.4.2, of 
b. is ingesloten in een ren, indien niet voldaan is aan artikel 3.4.3, of 
c. is ingesloten in een ren en daarin aan een ketting of op een andere wijze is vastgelegd. 

 
             2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de (ras)hond incidenteel is vastgelegd of in een 

ren wordt gehouden.  
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3.4.2     Vastleggen van een (ras)hond 
            1. Het bevestigingsmiddel, bedoeld in artikel 3.4.1, eerste lid, onderdeel a, waarmee de 

(ras)hond is vastgelegd, en de halsband, waaraan dat middel is bevestigd, zijn zodanig 
ontworpen dat er geen wurging of verwonding bij de (ras)hond optreedt. 

             2.Het bevestigingsmiddel heeft een zodanige lengte dat de (ras)hond voldoende 
bewegingsruimte wordt gelaten. 

             3. De (ras)hond wordt niet door obstakels belemmerd in de bewegingsvrijheid die hem door 
het bevestigingsmiddel, bedoeld in het eerste lid, wordt gelaten. 

             4. De (ras)hond heeft toegang tot een hok dat: 
a. voldoende ruimte biedt aan de (ras)hond; 
b. de (ras)hond bescherming biedt tegen nadelige weersinvloeden en kou; 
c. eenvoudig kan worden gereinigd.  

 
3.4.3    Houden van een (ras)hond in een ren 
1. De ren, bedoeld in artikel 3.4.1, eerste lid, onderdeel b; 

a. is uitsluitend bestemd voor het verblijf van één (ras)hond of meerdere (ras)honden; 
b. is aan één zijde open; 
c. heeft voldoende oppervlak en hoogte voor de (ras)hond of (ras)honden die erin wordt 

gehouden. 
 2. De bodem van de ren wordt zodanig onderhouden dat deze schoon blijft en niet drassig wordt. 
 3. Artikel 3.4.2, vierde lid, is van toepassing. 
 4. In de ren bevinden zich geen voorwerpen waaraan de (ras)hond zich kan verwonden. 
 

3.5 Overdracht van de pups 
 

1. De (ras)hondenpups worden niet van de moederhond gescheiden voordat zij de leeftijd van 7 
weken hebben bereikt. 

2. Het vorige lid is niet van toepassing indien de houder aannemelijk kan maken dat het scheiden 
van een pup(s) van de moederhond noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en het welzijn 
van de pup(s) of de moederhond.  

 
 
Hoofdstuk 4  Bedrijfsmatige huisvestings- en verzorgingsnormen (gebaseerd op 
Hoofdstuk 3 §2 van het Besluit houders van dieren) 
 
Let op: onderstaande artikelen betreffen aanvullende regels indien er sprake is van bedrijfsmatige 
activiteiten! 
 

4.1 Huisvesting, verzorging en socialisatie 
 
4.1.1 Huisvesting en verzorging 

Een (ras)hond wordt gehouden in een daarvoor geschikte ruimte. Een ruimte is geschikt om 
een (ras)hond in te houden, indien ten minste: 
a. de (ras)hond over voldoende bewegingsruimte beschikt; 
b. de ruimte en de daarin gebruikte materialen zijn aangepast aan de fysiologische en 

ethologische behoeften van de (ras)hond. Er moet sprake zijn van voldoende daglicht, 
voldoende frisse lucht en ventilatie in de ruimte en van belang is dat de (ras)honden de 
mogelijkheid hebben tot urineren en ontlasten in een andere ruimte dan het reguliere 
verblijf.  

c. de (ras)hond zo nodig bescherming (een schuilmogelijkheid) wordt geboden tegen slechte 
weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico’s. Indien er meerdere 
(ras)honden samen in  een ruimte worden gehouden, dienen alle (ras)honden gelijktijdig 
van de schuilmogelijkheid gebruik te kunnen maken.  

d. de ruimte voldoende hygiënisch is en geen materialen of bodembedekking bevat die niet 
eenvoudig te vervangen of gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden; 

e. bij huisvesting van een hoogdrachtig of zogende (ras)hond, het met haar jongen de 
beschikking heeft over voldoende en geschikte nestruimte. De moederhond moet de 
mogelijkheid hebben zich te kunnen onttrekken aan de pups. De moederhond en de pups 
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moeten in de nestruimte voldoende bewegingsruimte hebben en indien nodig moet de 
temperatuur van de ruimte kunnen worden aangepast. 

f. de (ras)hond niet ten gevolge van de wijze waarop het gehuisvest is onnodige angst en 
stress ervaart; 

g. het aantal en de samenstelling van de (ras)honden per verblijf zodanig is dat dit niet het 
welzijn of de gezondheid van de (ras)hond(en) nadelig beïnvloedt. 
 

4.1.2 Socialisatie 
Indien een (ras)hond op de locatie verblijft tijdens de periode waarin de (ras)hond ontvankelijk is voor            
socialisatie, wordt er voor zorggedragen dat de (ras)hond: 

a. went aan de omgeving met de mens en relevante diersoorten en bij houderijomstandigheden 
behorende omgevingsprikkels, zoals het verkeer. 

b. in voldoende mate in de gelegenheid is tot het leren en tonen van soorteigen gedrag.  
c. het leren van soorteigen gedrag vindt vooral plaats in contact met de moederhond en de 

nestgenoten. 
d. een goede begeleiding van het socialisatieproces is vereist en  voorkomt in belangrijke mate 

dat honden op een later moment onaangepast gedrag, stress en angst als tekenen van 
verminderd welzijn vertonen of zelfs agressief worden. 

 

4.2  Huisvesten van zieke (ras)honden 
 
4.2.1 Een locatie beschikt over ten minste drie afzonderlijke ruimtes voor het huisvesten en                  

verzorgen van zieke of van ziekte verdachte (ras)honden in afzondering van andere 
(ras)honden, dan wel over de mogelijkheid deze ruimtes is te richten zodra dit nodig is.1* 

4.2.2 De in het vorige lid bedoelde ruimtes zijn: 
a. een quarantaineruimte voor (ras)honden waarvan bij binnenkomst op de locatie de 
gezondheidstatus onbekend is of de vaccinatiestatus onbekend of onvolledig is; 
b. een isolatieruimte voor (ras)honden verdacht van een besmettelijke ziekte en (ras)honden 
met klinische verschijnselen van een besmettelijke ziekte; 
c. een ruimte voor huisvesting van (ras)honden die ziek zijn, maar geen besmettelijke ziekte 
hebben of niet verdacht worden van het dragen van een besmettelijke ziekte. 

4.2.3 De (ras)honden geplaatst in de in het tweede bedoelde ruimtes, worden solitair gehuisvest, 
tenzij dat uit veterinair oogpunt niet noodzakelijk is. 

4.2.4 De ruimtes, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, vormen een volledig afgescheiden 
onderdeel van een inrichting. 

4.2.5 De ruimte, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, kan bestaan uit een gedeelte van het 
binnenverblijf dat kan worden afgescheiden van overige binnenverblijven en (ras)honden.  

 
4.3 Gezondheid 
 
4.3.1 Protocol: Er wordt gebruikt gemaakt van een protocol waaruit blijkt dat de gezondheid van de 
(ras)honden dagelijks gecontroleerd wordt, maatregelen ter voorkoming van ziekten worden genomen 
en zieke (ras)honden worden op passende wijze verzorgd. 
 
4.3.2 Dierenarts: Indien verzorging geen of onvoldoende verbetering in de toestand van een zieke 
(ras)hond bewerkstelligt, wordt zo spoedig mogelijk een dierenarts geraadpleegd. 
 
4.3.3Huisvesting honden: 

a. Een (ras)hond wordt, passend bij zijn ethologische en fysiologische behoefte, dagelijks in de 
gelegenheid gesteld tijd door te brengen buiten de ruimte waarin deze gehouden wordt, indien 
de gezondheidstoestand van de (ras)hond zich daar niet tegen verzet. 

b. Voor (ras)honden is het belangrijk om tijd buiten de ruimte waarin hij gehouden wordt door te 
brengen in verband met contacten met andere dieren, mensen en in verband met zijn 

                                                      
1 *Let op: bij dit artikel geldt dat deze gedurende een periode van drie jaar vanaf het tijdstip van inwerkingtreding (1 juli 2014) 
niet van toepassing is. Echter, artikel 9  van het Honden-en Kattenbesluit 1999 blijft van toepassing gedurende deze drie jaar: 
Artikel 9 
1.Een locatie beschikt over één of meer ziekenboegen waarin één of meer binnenverblijven zijn aangebracht, die in totaal 
tenminste ruimte kunnen bieden aan een tiende van het aantal honden of dat op de locatie is gehuisvest. 
2.Een ziekenboeg kan, ter voorkoming van besmetting, worden afgescheiden van overige binnenverblijven. 
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lichaamsbeweging en het uiten  van bepaalde gedragsbehoeften en buiten het hok kunnen 
urineren en ontlasten. 
 

4.4 Voorkoming besmettelijke ziektes 
 
Aangezien met het Besluit Gezelschapsdieren het minimale beschermingsniveau van het HKB 1999 
gehandhaafd moet blijven, zijn de vaccinatieverplichtingen voor honden overgenomen uit het HKB 
1999.  
 
4.4.1 Vaccinatie (zie bijlage B) 
Bij ministeriële regeling zullen nadere regels gesteld met betrekking tot: 

a. vaccinatie van (ras)honden die op de locatie verblijven; 
b. het bewijs van vaccinatie van (ras)honden 
c. vaccinaties die plaatsvinden voordat (ras)honden verkocht of afgeleverd worden. 

 
4.4.2 Quarantaine 

a. (Ras)honden waarvan bij binnenkomst op de locatie de gezondheid- of vaccinatiestatus 
onbekend of onvolledig is, worden onmiddellijk in quarantaine geplaatst.2* 

b. (Ras)honden verdacht van een besmettelijke ziekte en (ras)honden waarvan bij binnenkomst 
op de locatie de gezondheid- of vaccinatiestatus onbekend is en (ras)honden waarbij de in 
artikel 4.4.1 onder a. bedoelde vaccinaties niet hebben plaatsgevonden, worden onmiddellijk 
in quarantaine geplaatst.3* 

c. Een (ras)hond mag de quarantaineruimte niet verlaten gedurende ten minste 7 dagen, nadat 
de in artikel 4.4.1 onder a. bedoelde vaccinaties hebben plaatsgevonden, tenzij het teruggave 
aan de eigenaar betreft. 

 

4.5 Ontwormen 
 
De fokker draagt zorg voor een deugdelijk ontwormingsbeleid volgens de geldende richtlijnen zoals 
vermeld op www.esccap.eu  
 

 
 
Hoofdstuk 5 Slotopmerkingen 
 

1. Voor wat betreft de omschrijving van de in deze uitvoeringsregels genoemde definities gelden 
de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch 
Reglement. 

 
2. De regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement zijn onverkort van kracht. In geval 

van tegenstrijdige regelgeving prevaleert het Kynologisch Reglement. 
 

3. In bijzondere gevallen kan de Raad van Beheer afwijken van deze Uitvoeringsregels, indien 
de belangen van betrokkene(n) en/of de belangen van de kynologie daardoor worden gediend 
en de gezondheid en/of het welzijn van de honden hierdoor niet worden geschaad. Een 
besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed. 

 
4. De aan deze uitvoeringsregels toegevoegde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van de 

uitvoeringsregels. 
 

Bijlage 1 
(normatief) 
 

A Huisvesting 
 

                                                      
2 Zie voetnoot 1 

 
3 Zie voetnoot 1 

http://www.esccap.eu/
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A.1   Voor (ras)honden zijn deze maten gangbaar als minimaal niveau in het binnen- of 
buitenverblijf (waarbij n het aantal (ras)honden is): 

 Schofthoogte hond < 0,3m 
o Afmeting verblijfsruimte ≥ (1+n)m2; waarbij de kortste zijde ≥ 1m is en de hoogte 

minimaal 1,8m; 

 Schofthoogte hond >0,3m en <0,5m 
o Afmeting verblijfsruimte ≥ 1,2 * (1+n) m2; waarbij de kortste zijde ≥ 1,2m is en de 

hoogte minimaal 1,8m; 

 Schofthoogte hond > 0,5m: 
o Afmeting verblijfsruimte ≥ 1,5 * (1+n) m2; waarbij de kortste zijde ≥ 1,2m is en de 

hoogte minimaal 1,8m; 
 
Deze afmetingen zijn ook van toepassing op: 

 De totale voor (ras)honden beschikbare vloeroppervlakte in een aan elkaar gekoppeld binnen- 
en buitenverblijf, indien er voor de (ras)honden een open verbinding is tussen het binnen- en 
buitengedeelte van het verblijf en de beschikbare vloeroppervlakte in het binnengedeelte van 
het verblijf tenminste 40% van de totale minimale oppervlakte is; 

 De voor de (ras)honden beschikbare oppervlakte van de speelweide. 
 

OPMERKING 1 voor de berekening van de beschikbare vloeroppervlakte voor de (ras)honden worden 
de niet gespeende (ras)honden tot de leeftijd van 8 weken die zich bij hun moeder bevinden niet 
meegerekend. 
OPMERKING 2 indien (ras)honden van verschillende grootte bij elkaar worden gehuisvest, wordt voor 
de berekening van de beschikbare vloeroppervlakte de schofthoogte van de grootste (ras)hond 
gehanteerd. 
 
A.2 Bij solitaire huisvesting is de beschikbare ruimte voor een (ras)hond: 

 Schofthoogte hond < 0,3 m 
o Afmeting solitaire verblijfsruimte ≥2 m2; waarbij de kortste zijde ≥ 1m en de hoogte ≥ 

1,8 m is; 

 Schofthoogte hond >0,3m en < 0,5m 
o Afmeting solitaire verblijfsruimte ≥ 2,4 m2, waarbij de kortste zijde ≥ 1,2m en de 

hoogte ≥ 1,8 m is; 

 Schofthoogte vanaf 0,5 m 
o Afmeting solitaire verblijfsruimte ≥ 3 m2, waarbij de kortste zijde ≥ 1,2m en de hoogte 

≥ 1,8m is. 
OPMERKING Voor de berekening van de beschikbare vloeroppervlakte voor de (ras)honden worden 
de niet gespeende (ras)honden tot de leeftijd van 8 weken die zich bij hun moeder bevinden niet 
meegerekend. 
 
A.3  Als pups aan het lopen gaan, zijn de ruimte voor moederdier en haar pups van een grootte dat 

alle dieren in voldoende mate kunnen lopen, spelen en liggen zonder dat zij gehinderd worden 
door eventuele meststoffen. 

 
A.4 De fokker draagt ervoor zorg dat het dier in staat is koeler te kunnen liggen; hiertoe omvat het 

door vloerverwarming bediende oppervlakte max. 60% van het totale vloeroppervlak. 
 

 
B Vaccinaties (gebaseerd op Artikel 8.3 en 8.5 van de Regeling houders van dieren) 
 
B1.Verplichte vaccinaties: 

a.Parvovirusinfectie; 
b.Hondenziekte/de ziekte van Carré  
c.Hepatitis Contagiosia Canis (HCC). 

 
Een hond wordt binnen 7 weken na de geboorte tegen een parvovirusinfectie, hondenziekte en HCC 
gevaccineerd. Wanneer er sprake is van verkoop of aflevering dient de hond uiterlijk 7 dagen vóór het moment 
van verkoop of aflevering te zijn gevaccineerd. 
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Voor zover een hond op een locatie verblijft, zal de beheerder zorgen voor de (herhalings)vaccinaties tegen HCC, 
Parvo en Hondenziekte. 
Indien bij binnenkomst van een hond de vaccinatiestatus onvolledig of onbekend is, laat de beheerder de hond 
binnen 5 werkdagen tegen de hierboven genoemde ziektes vaccineren. 

 
B.2 Bewijs van vaccinatie 
- Het bewijs van vaccinatie is een door een dierenarts opgemaakt en schriftelijk afgegeven bewijs. 
-Het bewijs van vaccinatie bevat de volgende gegevens: 
*naam en praktijkadres van de dierenarts; 
*de datum van vaccinatie, het herhalingsinterval en voor zover dat van toepassing is de hiervan 
gemotiveerde afwijkingen; 
*geslacht 
* kleur 
* ras 
*identificatienummer van de chip 
 
 

C Bedrijfsmatig 
 
In het Besluit houders van dieren staat in Artikel 3.6: 
1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad te houden, af te leveren, 
te houden ten behoeve van opvang, of te fokken ten behoeve van de verkoop of aflevering van 
nakomelingen, tenzij daarbij wordt voldaan aan dit besluit. 
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing indien degene onder wiens 
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in voorraad worden gehouden, 
afgeleverd, gehouden ten behoeve van opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering 
van nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die activiteiten geen sprake is van 
bedrijfsmatig handelen. 
 
Hieruit volgt dat de bewijslast, dat er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen, bij de fokker ligt.  
 
In de nota van toelichting bij het Besluit houders van dieren staat dat § 2 van Hoofdstuk 3 van het 
besluit van toepassing is voor zover het gaat om het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in voorraad 
houden, afleveren, fokken en houden van dieren ten behoeve van opvang. Het begrip bedrijfsmatig 
staat voor het in zekere omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten. De 
vaststelling of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste gevallen 
is dit duidelijk omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension betreft. In de gevallen waarin 
dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat sprake is van bedrijfsmatig handelen zal de 
betrokkene aannemelijk dienen te maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld om niet onder de 
werking van het besluit te vallen (artikel 3.6). 
 
De hieronder genoemde situaties kunnen indicaties zijn dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten: 
- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het aantal gezelschapsdieren 
binnen het eigen huishouden of de directe familie- en vriendenkring; 
- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden; 
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden hiervoor 
advertenties geplaatst; 
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende activiteiten; 
- registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-nummer; 
- adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren; 
 
Met behulp van deze indicaties kan in een individueel geval worden bepaald of er sprake is van 
bedrijfsmatig handelen. 
 
In de nota van toelichting staat voorts dat specifiek voor honden het wat betreft bedrijfsmatigheid zo is 
dat als richtsnoer wordt genomen dat iemand in een jaar 20 honden of meer fokt of verkoopt. Voor 
zover het om honden gaat, doet het er hierbij niet toe of die activiteiten met of zonder winstoogmerk 
worden verricht. Een particulier die een enkele keer een hond uit een nest van zijn hond verkoopt valt 
niet onder § 2 van Hoofdstuk 3 van het Besluit houders van dieren. 
 


