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BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN
Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren,
is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke
partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.
De uitkomst van deze gesprekken
was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft
honden en katten niks gewijzigd
ten opzichte van het voormalige
Honden- en Kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als
richtsnoer genomen dat een fokker
bedrijfsmatig handelt, indien hij in
een aaneengesloten periode van
twaalf maanden in totaal meer dan
twintig honden heeft verkocht,
afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Wat echter voor veel verwarring heeft
gezorgd zijn de indicaties om iets als
bedrijfsmatig te beschouwen. De
achtergrond van deze indicaties was

juist om een en ander te verduidelijken
in geval van twijfel of er sprake is van
bedrijfsmatigheid en zeker niet om
het ingewikkelder te maken. Deze
indicaties spelen in principe alleen
een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied
rondom het aantal van 20 dieren);
dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast
omtrent bedrijfsmatigheid. Wanneer
er dus een of meerdere indicaties bij
u van toepassing zijn, is dit in eerste
instantie geen reden om als bedrijfsmatig te worden aangemerkt.
Laat u dan ook niet in verwarring
brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belang-

Het richtsnoer van 20 honden per jaar als indicatie voor bedrijfsmatigheid is
onveranderd. (Foto: Alice van Kempen).

rijkste richtsnoer om te bepalen of u
bedrijfsmatig handelt. Wanneer u
niet bedrijfsmatig handelt is een
vakopleiding niet verplicht!
Wel adviseren wij iedere fokker om
zich goed te laten informeren via
de rasvereniging over rasspecifieke
informatie over het fokken van een
nest en zoveel mogelijk kennis op
te doen over fokken in relatie tot
welzijn en gezondheid van pups
en ouderdieren.
Tevens adviseren wij alle fokkers
om de administratie van het
fokken zorgvuldig bij te houden.
Dit kan helpen indien u aannemelijk moet maken dat u niet bedrijfsmatig handelt.
Tijdens ons overleg hebben wij
aangedrongen op een officieel
standpunt van de overheid om
het besluit houders van dieren te
verduidelijken. Op de volgende
pagina vindt u het officiële standpunt van de overheid.
Tevens hebben we bij de overheid
aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en
fokkers. Binnenkort zullen wij ook
deze data van de door de overheid
in samenwerking met de Raad van
Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.
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WAT BETEKENT BEDRIJFSMATIG:

Het officiële standpunt van de overheid
U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en
regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn
om iets al bedrijfsmatig te beschouwen. De indicaties zijn:
ting met minder dan twintig honden
en katten bedrijfsmatig bezig zijn.
Ook onder het HKB keken de
toezichthouders en handhavers naar
de feiten en omstandigheden van de
situatie. De indicaties zijn een
verduidelijking ten opzichte van het
HKB, maar brengen geen verandering met zich mee.
Deze indicaties zijn ook opgenomen, omdat niet voor alle diersoorten waarvoor de regels voor het
bedrijfsmatig houden van huisdieren gelden, getalsmatige richtsnoeren te geven zijn.
• U fokt niet om de dieren zelf te
houden als huisdier en ook niet
voor uw familie en vrienden.
• U verkoopt of levert de dieren af
aan anderen dan familie en
vrienden.
• U vangt de dieren op tegen een
vergoeding en u plaatst hiervoor
advertenties.
• U heeft ruimtes speciaal ingericht
voor de opvang, handel of het
fokken van de dieren.
• U bent geregistreerd bij de Kamer
van koophandel of u heeft een
BTW-nummer.
• U adverteert.
• U oefent de activiteiten uit om
winst te maken.
• Voor honden en katten is er naast
bovengenoemde indicaties ook nog

een getalsmatige indicatie: u heeft
in een aaneengesloten periode van
twaalf maanden in totaal meer dan
twintig honden of katten verkocht,
afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Deze getalsmatige indicatie is, net
zoals onder het Honden- en
Kattenbesluit, een richtsnoer.
Beoordeling of sprake is van bedrijfsmatigheid gebeurt voor honden en
katten ook mede aan de hand van
hierboven genoemde indicaties.

GEEN VERSCHIL MET HET
HONDEN- EN KATTENBESLUIT
Het richtsnoer voor bedrijfsmatigheid van twintig honden en katten is
hetzelfde als onder het Honden- en
Kattenbesluit 1999 (HKB). Onder
het HKB kon echter ook een inrich-

CONTROLE EN HANDHAVING
Met de op deze pagina genoemde
indicaties en het richtsnoer van het
aantal dieren kunt u zelf beoordelen
of u wordt gezien als bedrijfsmatig
houder van dieren. Bij een controle
moet u, als u van mening bent
hobbymatig bezig te zijn, zelf
aannemelijk maken bij de inspecteur dat er geen sprake is van
bedrijfsmatig handelen.

U kunt met vragen terecht bij de
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO).
Website: www.mijn.rvo.nl/
bedrijfsmatig-huisdieren-houden
Telefoon: 088 - 0424242.
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FAIRFOK:

Een fair en doordacht plan!
Eind november 2014 heeft de Raad van Beheer, samen met de partijen uit de sector, het
projectplan ‘Fairfok’ aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van het ministerie van EZ.

De overhandiging van het projectplan door de Raad van Beheer aan staatssecretaris Dijksma op 27 november 2014. Vlnr: Rony Doedijns, kynologisch directeur,
Staatssecretaris Dijksma, Ingeborg de Wolf, directeur, en John Wauben, bestuurslid en portefeuillehouder gedrag, gezondheid en welzijn. (Foto: Kynoweb).

Al in februari 2014 heeft de Raad
van Beheer de intentieverklaring
voor dit plan overhandigd aan de
Staatssecretaris. Op verzoek van het
ministerie van EZ is de Raad van
Beheer de organisator en trekker
van dit project ‘de gezonde(re) en
sociale hond in Nederland’.
Doel van dit project is om, samen
met de belangrijkste organisaties

uit de hondensector maatregelen te
formuleren die de gezondheid, het
gedrag en het welzijn van honden in
Nederland structureel verbeteren.
De organisaties die het plan ondersteunen zijn:
1. Universiteit Utrecht Faculteit
Diergeneeskunde.
2. Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
KNMvD.

3. Wageningen University en Research
Centre.
4. Koninklijke Hondenbescherming.
5. Platform Verantwoord Huisdierenbezit.
6. Stichting Zeldzame Huisdierenrassen.
7. Landelijk InformatieCentrum
Gezelschapsdieren (LICG).
8. Hogeschool HAS Den Bosch.
9. C
 itaverde College.
10. V
 an Hall Larenstein.
11. Dibevo.
De Raad van Beheer heeft zijn
leden en fokkers vanaf het begin
via de nieuwsbrief ‘Raadar’ op de
hoogte gehouden van de voortgang van de besprekingen tussen
de diverse partijen. De Raad van
Beheer is immers namens de
aangesloten verenigingen de
gesprekspartner met de overheid
en de overige organisaties uit de
branche. Om tot een gezamenlijk
en breed gedragen plan te komen
voor de sector is het van belang
dat alle partijen van elkaar vernemen wat de belangrijkste voorwaarden zijn om met elkaar te
gaan samenwerken aan een
projectplan. Alle partijen waren
het er over eens dat deze samenwerking noodzakelijk was om
te komen tot de gewenste voor-
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stellen voor een gezonde en
sociale hond in Nederland. Tevens
gaven de partijen aan dat het
uiteindelijke concept nog besproken moet worden met de achterban. Het projectplan geeft de
kaders aan, maar de uiteindelijke
definitieve uitwerking zal per
onderdeel en per specialisme
moeten worden uitgewerkt.
Na de overhandiging van het projectplan aan Staatssecretaris Dijksma op
27 november 2014 organiseerde op
diezelfde dag de Raad van Beheer
een informatieavond voor haar
leden. De gezamenlijke voorstellen
vanuit de branche konden vanaf dat
moment gedeeld gaan worden met
de leden en haar fokkers. De eerste
informatieavond gaf aan dat de grote
meerderheid van de aanwezigen het
projectplan ‘Fairfok’ een goede stap
vindt om te komen tot een breed
gedragen plan tussen
de verenigingen en haar fokkers en
de branche!
Het projectplan beschrijft in
algemene bewoordingen een groot
aantal projecten die de sector al
ontwikkeld heeft en wil gaan
ontwikkelen om de gezondheid, het
welzijn én het sociaal gedrag van
honden te stimuleren. Het plan
beperkt zich daarmee niet tot de
rashonden, maar wil voor álle
honden in Nederland het verschil
maken. De lat komt dus voor álle
fokkers van honden even hoog te
liggen. Dat is goed voor de honden
en wel zo eerlijk richting de verantwoorde fokkers die nu al het
mogelijke doen om gezonde en
sociale honden te fokken.
Veel van de projecten en plannen
die de Raad van Beheer oppakt,
volgen logischerwijs uit het beleid
dat door de aangesloten verenigingen

in meerderheid al tijdens diverse
Algemene Vergaderingen is vastgesteld. Zowel de rasverenigingen
als ons bestuur hebben die keuzes
regelmatig besproken met de
fokkers. Daarover is op verschillende plaatsen gesproken, bijvoorbeeld in de Werkgroep Fokkerij
& Gezondheid, tijdens speciale
bijeenkomsten en op de Algemene
Vergaderingen. Denk bijvoorbeeld
aan de verplichte DNA-afname en
-afstammingscontrole.
Een aantal voorgestelde projecten is
nieuw en nog niet eerder besproken
met de kynologie. Daarom heeft de
Raad van Beheer steeds nadrukkelijk aangegeven, onder andere in
het projectplan zelf, dat kynologisch draagvlak verkregen zal
moeten worden vóórdat de maatregelen kunnen ingaan. Immers,
sommige maatregelen vragen om
een aanpassing van het Kynologisch
Reglement en kunnen dus pas na
een wijziging van dit reglement van
kracht worden. Daarmee is Fairfok
niet alleen een doordacht plan,
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maar ook een fair plan waarbij recht
gedaan wordt aan democratie
binnen de Nederlandse kynologie.
Het ministerie van Economische
Zaken heeft aangegeven de uitvoering van het projectplan te willen
ondersteunen door een programmasecretaris beschikbaar te
stellen. Op dit moment vinden
kennismakingsgesprekken met
kandidaten plaats.
Gezien de vragen die ons bereikt
hebben de afgelopen periode
organiseert de Raad van Beheer een
extra bijeenkomst over het plan
‘Fairfok’. Eenieder die op 27 november jl. niet in de gelegenheid was de
voorlichtingsavond bij te wonen,
stellen we graag in de gelegenheid
om toch kennis te kunnen nemen
van het projectplan en daarover met
ons te discussiëren. In een volgende
editie van Raadar leest u hierover
meer. Het projectplan ‘Fairfok’
kunt u lezen en downloaden via
www.houdenvanhonden.nl/
plangezondehond

De ingevoerde verplichte DNA-afname is onder andere een onderdeel van het plan
‘Fairfok’. (Foto: Suzanne Verhagen).

