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Besluit 
houders van 
Dieren
Raad van Beheer

12 maart 2015

Vanavond

• Algemene inleiding: Mark Helmerhorst (RVO.nl 
EZ)

• Bedrijfsmatigheid en voorschriften alle houders:  
Suzanne Merkx (LID)

• Aanwezig voor vragen: Jan Willem Zijlker (EZ) 
Bernadette Regeer (EZ), Renny Kooy (NVWA), 
Ingrid Beekmans (NVWA)
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Wet- en regelgeving

• Wet dieren: in werking per 1 januari 2013

• (o.a.) Besluit en regeling houders van dieren: in 
werking per 1 juli 2014

• Tot 1 juli 2014: Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren (Gwwd) + diverse besluiten en 
regelingen
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Uitgangspunt dierenwelzijn

• Elke eigenaar/houder is verantwoordelijk voor 
gezondheid en welzijn van zijn dieren

• Intrinsieke waarde en algemene zorgplicht

• Goed verzorgen, niet mishandelen/verwaarlozen
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Bedrijfsmatigheid en voorschriften voor alle 
houders

• Bedrijfsmatig ja of nee?

• Voorschriften uit Besluit houders van dieren:

- bedrijfsmatigheid ( ‘oude HKB’, par 3 H2)

- voor iedere houder (met name 1.6 t/m 1.8)
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Bedrijfsmatig ja of nee?

• Richtsnoer 20 honden/katten
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Welke activiteiten, reikwijdte (art 3.6)

• Verboden zijn de volgende activiteiten:

- verkopen

- ten verkoop in voorraad

- afleveren

- houden t.b.v. opvang

> fysiek/daadwerkelijk houden i.v.m zwervend 
aangetroffen/afstand

- fokken t.b.v. verkoop of aflevering 
nakomelingen
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Welke activiteiten, reikwijdte (art 3.6) 
vervolg
• Niet van toepassing: 

- aannemelijk maken dat er geen sprake is van 
bedrijfsmatig handelen (bewijslast bij 
vermoedelijke overtreder) (gelijk aan HKB)

• Onder voorwaarden tentoonstelling, beurs of 
markt
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Bedrijfsmatigheid

‘het in zekere omvang en met een zekere regelmaat 
uitoefenen van activiteiten’

• vaststelling bedrijfsmatigheid wordt per geval 
getoetst
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Bedrijfsmatigheid, indicaties

• Niet fokken voor eigen huishouden, familie 
vrienden

• Verkoop aan anderen dan familie en vrienden

• Opvang tegen vergoeding en advertenties

• Ruimtes speciaal ingericht

• Registratie KvK / BTW nr

• Adverteren

• Handel vanuit winstoogmerk

-> indicaties zijn niet cumulatief

-> richtsnoer voor honden en katten (20)
12
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Inhoudelijke eisen

• Na vaststelling bedrijfsmatigheid / reikwijdte
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Begrippen en reikwijdte, bedrijfsmatigheid

• Aanmelding / administratie (incl vakbekwaamheid)

• Huisvesting en verzorging

- geschikte ruimte

- quarantaine, isolatie en ziekenboeg 
(overgangstermijn)

• Gezondheid (protocol, entingen)

• Socialisatie

• Verkoop (informatie, entbewijs)
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Aanmelding en registratie (art 3.8)

• Aanmelding door verantwoordelijke

• Gegevens o.a.:

- gebouwen (BAG-nummer)

- gegevens beheerder

- welke activiteiten

- welke diergroepen

- kopie bewijs van vakbekwaamheid
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Aanmelding en registratie (art 3.8) vervolg

• Via mijn.rvo.nl

• Ontvangstbevestiging is bewijs van registratie, 
nog geen uitgifte UBN

• Voor zomer 2015 bevestigingsbrief met UBN

• Daarna aanmelden en wijzigingen doorgeven via 
ander e-formulier (I&R)

Administratie (art 3.10)

• Administratie van dieren die in inrichting verblijven

- naw-gegevens van degene van wie dieren 
afkomstig zijn (m.u.v. I&R hond plichtigen)

- bewijs inenting van honden en katten

• Twee jaar bewaren

- schriftelijk of digitaal

- van het bewijs van inenting een schriftelijke of 
digitale kopie
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Huisvesting en verzorging (art 3.12)

• Dier houden in geschikte ruimte:

- voldoende bewegingsruimte

- ruimte/materialen aangepast aan fysiologische 
en ethologische behoeften

> dag- en nachtritme

> daglicht

> klimaat

> verrijking/schuilmogelijkheden

• hond: urineren/ontlasten andere ruimte

18
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Huisvesting en verzorging (art 3.12)

- zo nodig bescherming tegen weer, roofdieren, 
gezondheidsrisico’s
> Gelijktijdig gebruik eventuele schuilmogelijkheid moet 

mogelijk zijn
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Vervolg geschikte ruimte

Huisvesting en verzorging (art 3.12)

- hoogdrachtig/zogend: voldoende en geschikte 
nestruimte

• Wijze huisvesting mag geen onnodige angst en 
stress geven

- gelegenheid rusten / niet storen
> bronnen lawaai, neonreclames
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Vervolg geschikte ruimte

Huisvesting en verzorging (art 3.12)

• Aantal en samenstelling dieren per verblijf 
beïnvloedt het welzijn of gezondheid van het dier 
niet nadelig

-> minimumnormen HKB voor inrichting leefruimtes 
blijven leidend, in het bijzonder afmetingen en 
beschikbare vloeroppervlakte
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Ruimtes voor zieke dieren (art 3.13)

• Quarantaine: onbekende ziekte- of 
vaccinatiestatus

• Isolatieruimte: verschijnselen besmettelijke ziekte 
of verdachte van besmettelijke ziekte (vanwege 
direct of indirect contact zieke dieren)

• Ziekenboeg: niet besmettelijk/niet verdacht 
besmettelijk 
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Ruimtes voor zieke dieren (art 3.13)

• Z: deel binnenverblijf afscheiden toegestaan

• Q en I volledig afgescheiden onderdeel

- aparte ruimte binnen gebouw mag

- wijze verplaatsen van belang

- fysieke scheiding tussen ruimtes, kleding, 
handhygiene
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Overgangsrecht (art 6.8)

• 3 ruimtes : 3 jaar overgangstermijn

• Maar: art 9 en 10 HKB blijven van 
toepassing (‘oude’ inrichtingen’)gedurende 3 jaar
- Art 9: ziekenboeg

- Art 10: quarantaineruimte (deels)

24
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Gezondheid (art 3.14)

• Protocol dagelijkse controle gezondheid, 
maatregelen ter voorkoming en verzorging zieke 
dieren op passende wijze

• Geen/onvoldoende verbetering -> z.s.m. 
dierenarts

• Van besmettelijke dierziekte verdachte dieren en 
dieren waarvan gezondheid- of vaccinatiestatus 
onbekend is -> quarantaine

- honden en katten waarbij inentingen niet 
hebben plaatsgevonden -> quarantaine

25

Gezondheid (art 3.14, 3.15)

• Hond mag quarantaineruimte minstens 7 dagen na 
enting niet verlaten, tenzij het om teruggave 
eigenaar gaat

• Inentingen hond (Regeling houders)

- Parvo

- Carre

- Hepatitis Contagiosia Canis
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Gezondheid (art 3.16)

• hond: dagelijks – passend bij ethologische en 
fysiologische behoefte – de gelegenheid krijgen 
om tijd door te brengen buiten de ruimte waarin 
hij gehouden wordt 
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Socialisatie (art 3.22)

• Tijdens periode ontvankelijk voor socialisatie, 
zorgdragen voor:

- gewenning aan omgang met mensen en 
relevante diersoorten en 
houderijomstandigheden

- voldoende gelegenheid tot het leren en tonen 
van soorteigen gedrag
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Verkoop en aflevering (art 3.17)

• Aan koper of degene aan wie aflevering 
plaatsvindt schriftelijke informatie (bijv. LICG) 
verstrekken over:

- Verzorging

- Huisvesting

- Gedrag

- Kosten

• Informatieverstrekking vindt plaats bij aankoop
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Verkoop en aflevering (art 3.18)

• Aan koper of degene aan wie aflevering 
plaatsvindt verstrekken:

- alle relevante informatie m.b.t. de 
gezondheidsstatus
> hond: minimaal bewijs van inenting

> ten minste aangeven in welke gezondheidstoestand 
dier verkeert

30
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Verkoop en aflevering

• gezelschapsdier wordt niet verkocht aan een 
persoon jonger dan 16 jaar (art 3.19)

• bij ‘verpakken’: welzijn of gezondheid niet onnodig 
benadelen (art 3.20)

• niet in etalageruimte huisvesten of tentoonstellen 
(art 3.21)
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Voorschriften voor alle houders

• Fokken (art 3.4) 

• Algemene huisvestings- en verzorgingsnormen 
(art 1.6 t/m 1.8)

32

Houden van dieren (art 1.6)

• 1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet 
op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor 
onnodig lijden of letsel wordt toegebracht

- langere duur, bijv. permanent houden hond in 
tijdelijke huisvesting

• 2. Een dier krijgt voldoende ruimte voor zijn 
fysiologische en ethologische behoeften. 

- voldoende ruimte voor soortspecifiek, natuurlijk 
en sociaal gedrag, waaronder interactie met 
mensen en soortgenoten
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Houden van dieren (art 1.6) vervolg

• 3. Een dier wordt, indien het niet in een gebouw
wordt gehouden, bescherming geboden tegen 
slechte weersomstandigheden, gezondheids-
risico’s en zo nodig roofdieren

• 4. De houder van een dier dat in een gebouw of 
kooi wordt gehouden, draagt er zorg voor dat het 
dier daaruit niet kan ontsnappen
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Verzorgen van dieren (art 1.7)

Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat 
een dier:

• a. wordt verzorgd door een persoon die beschikt 
over de voor die verzorging nodige kennis en 
vaardigheden;

- basisvoorwaarde: alle dieren voldoende schoon 
water, voedsel en voldoende verse lucht

• b. slechts onder de hoede wordt gesteld van een 
persoon die kennelijk tot de verzorging in staat 
is

- risico mishandeling of niet in staat gevolgen te 
overzien
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Verzorgen van dieren (art 1.7) vervolg

• c. dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op 
passende wijze wordt verzorgd

• d. een toereikende behuizing heeft onder 
voldoende hygiënische omstandigheden

• e. een voor dat dier toereikende hoeveelheid 
gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt
voer krijgt toegediend op een wijze die past bij 
het ontwikkelingsstadium van het dier

36
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Verzorgen van dieren (art 1.7) vervolg

• f. toegang heeft tot een toereikende 
hoeveelheid water van passende kwaliteit of op 
een andere wijze aan zijn behoefte aan water kan 
voldoen

• g. voldoende verse lucht of zuurstof krijgt
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Behuizing (art 1.8)

• 1. Een ruimte waarin een dier 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 dier verblijft en inrichtingen voor de 
beschutting voor een dier zijn op zodanige wijze 
ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij de 
dieren geen letsel of pijn wordt veroorzaakt en 
bevatten geen scherpe randen of uitsteeksels 
waaraan het dier zich kan verwonden
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Behuizing (art 1.8) vervolg

• 3. In de ruimte waarin een dier wordt gehouden, 
worden geen materialen en, in voorkomend geval, 
bodemdekking gebruikt die ongeschikt of 
schadelijk zijn voor het dier 

• 4. De materialen kunnen eenvoudig worden 
gereinigd en ontsmet
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Fokken (art 3.4)

ook voor niet-bedrijfsmatige houders

• wijze fokken mag welzijn en gezondheid 
niet benadelen, dus in ieder geval voor 
zover mogelijk voorkomen dat :
- ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten aan 

nakomelingen worden doorgegeven

- uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan 
of kunnen ontstaan die schadelijke gevolgen 
hebben
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Fokken (art 3.4) vervolg

- gefokt wordt met gezelschapsdieren met 
ernstige gedragsproblemen

- voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt

- aantal nesten de gezondheid of welzijn 
benadeelt
> hond: maximaal 1 nest per 12 maanden

Wat als een fokker niet op de hoogte is of zegt niet te 
zijn?
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Welke sancties zijn mogelijk?

• Bijvoorbeeld artikel 1.8 wordt overtreden

- bestuursdwang

- bestuurlijke boete

- strafrechtelijke handhaving

• Afhankelijk van feiten en omstandigheden en ernst 
van de situatie

42
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• Vragen? • Bedankt voor de aandacht!


