
BESLUIT	  HOUDERS	  VAN	  DIEREN	  
	  
(nieuwe	  wetgeving	  per	  22	  augustus	  2014,	  die	  het	  honden-‐	  en	  kattenbesluit	  van	  1999	  
vervangt).	  
	  
Let	  op:	  dit	  is	  een	  persoonlijke	  opsomming	  en	  bewoording	  van	  het	  besluit,	  beperkt	  tot	  regels	  
die	  van	  toepassing	  zijn	  op	  honden,	  ingedeeld	  in	  drie	  onderdelen:	  houden,	  verzorging	  en	  
huisvesting	  (geldt	  voor	  iedereen)	  /	  fokken	  (geldt	  voor	  iedereen)	  /	  bedrijfsmatig	  fokken,	  
verkopen	  en	  leveren	  (geldt	  niet	  voor	  iedereen).	  Voor	  de	  originele	  wetteksten	  raadpleegt	  u	  
het	  “Besluit	  houders	  van	  dieren”	  op	  www.overheid.nl	  
	  
	  
HOUDEN,	  VERZORGING	  EN	  HUISVESTING	  
	  
Houden	  van	  dieren	  
	  

-‐ de	  bewegingsvrijheid	  van	  een	  dier	  wordt	  niet	  op	  zodanige	  wijze	  beperkt	  dat	  het	  
dier	  daardoor	  onnodig	  lijden	  of	  letsel	  wordt	  toegebracht.	  

-‐ een	  dier	  wordt	  voldoende	  ruimte	  gelaten	  voor	  zijn	  fysiologische	  en	  ethologische	  
behoeften.	  

-‐ een	  dier	  wordt,	  indien	  het	  niet	  in	  een	  gebouw	  wordt	  gehouden,	  bescherming	  
geboden	  tegen	  slechte	  weersomstandigheden,	  gezondheidsrisico’s	  en	  zo	  nodig	  
roofdieren.	  

-‐ de	  houder	  van	  een	  dier	  dat	  in	  een	  gebouw	  of	  kooi	  wordt	  gehouden,	  draagt	  er	  zorg	  
voor	  dat	  het	  dier	  daaruit	  niet	  kan	  ontsnappen.	  

	  
Verzorgen	  van	  dieren	  
	  
Degene	  die	  een	  dier	  houdt,	  draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  het:	  
	  

-‐ wordt	  verzorgd	  door	  een	  persoon	  die	  beschikt	  over	  de	  voor	  die	  verzorging	  
nodige	  kennis	  en	  vaardigheden;	  

-‐ slechts	  onder	  de	  hoede	  wordt	  gesteld	  van	  een	  persoon	  die	  kennelijk	  tot	  de	  
verzorging	  in	  staat	  is;	  

-‐ dat	  ziek	  of	  gewond	  lijkt	  onmiddellijk	  op	  passende	  wijze	  wordt	  verzorgd;	  
-‐ een	  toereikende	  behuizing	  heeft	  onder	  voldoende	  hygiënische	  omstandigheden;	  
-‐ 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;	  

-‐ toegang	  heeft	  tot	  een	  toereikende	  hoeveelheid	  water	  van	  passende	  kwaliteit	  of	  
op	  een	  andere	  wijze	  aan	  zijn	  behoefte	  aan	  water	  kan	  voldoen;	  

-‐ voldoende	  verse	  lucht	  of	  zuurstof	  krijgt.	  
	  
Behuizing	  
	  
Een	  ruimte	  waarin	  een	  dier	  wordt	  gehouden:	  
	  

-‐ wordt	  voldoende	  verlicht	  en	  verduisterd	  om	  aan	  de	  ethologische	  en	  fysiologische	  
behoeften	  van	  het	  dier	  te	  voldoen.	  



-‐ de	  vloer	  en	  beschutting	  voor	  een	  dier	  zijn	  op	  zo	  ontworpen,	  gebouwd	  en	  
onderhouden	  dat	  bij	  de	  dieren	  geen	  letsel	  of	  pijn	  wordt	  veroorzaakt.	  

-‐ Bevat	  geen	  materialen	  en/of	  bodemdekking	  die	  ongeschikt	  of	  schadelijk	  zijn	  voor	  
het	  dier.	  Deze	  materialen	  kunnen	  eenvoudig	  worden	  gereinigd	  en	  ontsmet.	  

	  
Vastleggen	  van	  een	  hond	  
	  
Je	  mag	  een	  hond	  aan	  een	  ketting	  leggen	  mits	  hij:	  
	  

-‐ voldoende	  bewegingsruimte	  heeft	  en	  zich	  niet	  kan	  wurgen	  of	  verwonden;	  
-‐ toegang	  heeft	  tot	  een	  hok	  dat	  groot	  genoeg	  is	  voor	  hem,	  	  hem	  beschermt	  tegen	  

het	  nadelige	  weersinvloeden	  en	  eenvoudig	  kan	  worden	  gereinigd;	  
-‐ niet	  tegelijkertijd	  in	  een	  ren	  verblijft.	  
-‐ 	  

Houden	  van	  een	  hond	  in	  een	  ren	  
	  
Je	  mag	  een	  hond	  in	  een	  ren	  houden	  mits:	  
	  

-‐ het	  niet	  samen	  met	  katten	  is;	  
-‐ de	  ren	  aan	  een	  zijde	  open	  is;	  
-‐ de	  ren	  voldoende	  oppervlak	  en	  hoogte	  biedt	  voor	  het	  aantal	  honden	  dat	  in	  de	  ren	  

gaat;	  
-‐ de	  bodem	  van	  de	  ren	  en	  niet	  drassig	  is;	  
-‐ zich	  in	  de	  ren	  geen	  voorwerpen	  bevinden	  waaraan	  een	  hond	  zich	  kan	  verwonden.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



FOKKEN	  
	  
Fokken	  met	  gezelschapsdieren	  
	  
Bij	  het	  fokken	  moet	  voor	  zover	  mogelijk	  worden	  voorkomen	  dat:	  
	  

-‐ voortplanting	  op	  onnatuurlijke	  wijze	  plaatsvindt;	  
-‐ welzijn	  en	  gezondheid	  van	  ouderdier	  of	  nakomelingen	  wordt	  benadeeld;	  
-‐ erfelijke	  ziekten	  en	  afwijkingen	  worden	  doorgegeven	  of	  ontstaan	  bij	  

nakomelingen;	  
-‐ ernstige	  gedragsafwijkingen	  worden	  doorgegeven	  of	  kunnen	  ontstaan	  bij	  

nakomelingen;	  
-‐ het	  aantal	  nesten	  dat	  een	  dier	  krijgt	  de	  gezondheid	  of	  welzijn	  van	  het	  dier	  of	  de	  

nakomelingen	  benadeelt;	  
	  
Een	  hond	  mag	  maar	  eens	  per	  aangesloten	  periode	  van	  12	  maanden	  een	  nest	  krijgen.	  
	  
Pups	  mogen	  pas	  na	  7	  weken	  van	  hun	  moeder	  worden	  gescheiden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



BEDRIJFSMATIG	  FOKKEN,	  VERKOPEN	  EN	  LEVEREN	  VAN	  GEZELSCHAPSDIEREN	  
	  
Deze	  regels	  zijn	  van	  toepassing	  op	  iedereen	  die	  gezelschapsdieren	  fokt,	  verkoopt	  of	  
levert,	  tenzij	  hij	  aannemelijk	  maakt	  dat	  er	  bij	  de	  uitoefening	  van	  die	  activiteiten	  geen	  
sprake	  is	  van	  bedrijfsmatig	  handelen!	  
	  
Verplichtingen	  bedrijfsmatig	  fokken,	  verkopen	  en	  leveren	  
	  
Dit	  mag	  worden	  gedaan	  door	  een	  natuurlijk	  persoon	  of	  een	  rechtspersoon	  mits:	  
	  

-‐ deze	  een	  uniek	  nummer	  heeft	  (na	  aanmelding	  en	  verstrekking	  van	  gegevens	  over	  
de	  bedrijfsvoering)	  

-‐ de	  beheerder	  in	  het	  bezit	  is	  van	  een	  bewijs	  van	  vakbekwaamheid	  
-‐ een	  deugdelijke	  administratie	  wordt	  gevoerd	  met	  o.a.	  afkomst	  en	  bewijs	  van	  

inenting	  van	  de	  dieren,	  met	  2	  jaar	  bewaarplicht	  vanaf	  vertrek	  van	  ieder	  dier.	  
	  
Huisvesting	  
	  
Huisvesting	  en	  verzorging	  gebeurt	  in	  een	  daarvoor	  geschikte	  ruimte	  wat	  inhoudt:	  
	  

-‐ er	  is	  voldoende	  bewegingsruimte;	  
-‐ er	  wordt	  voldaan	  aan	  de	  fysiologische	  en	  ethologische	  behoeften	  van	  het	  dier;	  
-‐ het	  dier	  is	  beschermd	  tegen	  slechte	  weersomstandigheden	  en	  

gezondheidsrisico’s;	  
-‐ hoog	  drachtige	  en	  zogende	  dieren	  beschikken	  over	  voldoende	  en	  geschikte	  

nestruimte;	  
-‐ de	  huisvesting	  mag	  geen	  angst	  of	  stress	  veroorzaken;	  
-‐ aantal	  en	  samenstelling	  van	  meer	  dieren	  in	  een	  ruimte	  mag	  welzijn	  of	  gezondheid	  

niet	  nadelig	  beïnvloeden;	  
-‐ hoogzwangere	  of	  zogende	  dieren	  mogen	  niet	  aanwezig	  zijn	  op	  een	  

tentoonstelling,	  beurs	  of	  markt;	  
-‐ Honden	  moeten	  passend	  bij	  hun	  fysiologische	  en	  ethologische	  behoeften	  

dagelijks	  tijd	  doorbrengen	  buiten	  de	  ruimte	  waarin	  ze	  worden	  gehouden,	  als	  hun	  
gezondheidstoestand	  dit	  toelaat;	  

-‐ Huisvesting	  of	  tentoonstelling	  van	  gezelschapsdieren	  mag	  niet	  in	  een	  etalage	  
plaatsvinden;	  

-‐ Voor	  zieke	  dieren	  moet	  een	  quarantaine	  ruimte	  kunnen	  worden	  ingericht	  zodra	  
dit	  nodig	  is.	  

	  
Gezondheid	  
	  
De	  gezondheid	  van	  de	  dieren:	  
	  

-‐ wordt	  dagelijks	  gecontroleerd	  middels	  een	  protocol;	  
-‐ maatregelen	  ter	  voorkoming	  van	  ziekte	  worden	  genomen;	  
-‐ zieke	  dieren	  worden	  op	  passende	  wijze	  verzorgd;	  
-‐ z.s.m.	  raadplegen	  van	  een	  dierenarts	  wanneer	  een	  ziek	  dier	  onvoldoende	  

verbetert;	  
-‐ bij	  verdenking	  besmettelijke	  ziekte	  na	  aankomst	  wordt	  het	  dier	  direct	  geïsoleerd;	  



-‐ ingeënte	  dieren	  worden	  tot	  7	  dagen	  na	  de	  inentingen	  in	  quarantaine	  gehouden;	  
-‐ dieren	  verdacht	  van	  een	  besmettelijke	  ziekte	  mogen	  niet	  aanwezig	  zijn	  op	  een	  

tentoonstelling,	  beurs	  of	  markt.	  
	  
Socialisatie	  
	  
De	  socialisatie	  van	  de	  dieren:	  
	  

-‐ tijdens	  de	  periode	  waarin	  het	  dier	  ontvankelijk	  is	  voor	  socialisatie	  wordt	  ervoor	  
gezorgd	  dat	  het	  went	  aan	  de	  omgang	  met	  de	  mens	  en	  relevante	  diersoorten,	  aan	  
houderij	  omstandigheden	  en	  in	  voldoende	  mate	  in	  de	  gelegenheid	  is	  om	  
soorteigen	  gedrag	  te	  leren	  en	  tonen.	  

	  
Verkoop	  of	  aflevering	  
	  
Bij	  de	  verkoop	  of	  aflevering	  van	  dieren:	  
	  

-‐ ontvangt	  de	  koper	  schriftelijke	  informatie	  over	  een	  zo	  goed	  mogelijke	  verzorging	  
van	  het	  dier,	  m.b.t.:	  verzorging,	  huisvesting,	  gedrag,	  en	  de	  kosten	  die	  gemoeid	  
gaan	  met	  het	  houden	  van	  een	  gezelschapsdier;	  

-‐ ontvangt	  de	  koper	  informatie	  over	  de	  gezondheidsstatus	  van	  het	  dier,	  waaronder	  
ten	  minste	  een	  bewijs	  van	  inenting;	  

-‐ wordt	  niet	  verkocht	  of	  geleverd	  aan	  een	  persoon	  jonger	  dan	  16	  jaar.	  


