U hebt een nestje, bent u bedrijfsmatig of niet?
Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. U moet
zich houden aan regels voor huisvesting en verzorging. Dierenmishandeling en verwaarlozing
zijn verboden. Dit is ook zo als u bedrijfsmatig huisdieren opvangt, fokt, aflevert en verhandelt.
Het gaat om zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. De regels waar houders zich
dan aan moeten houden staan in het Besluit houders van dieren. Dit besluit valt onder de Wet
dieren. Het besluit is in werking getreden op 1 juli 2014 en vervangt onder andere het Hondenen kattenbesluit dat alleen over honden en katten ging.
Wat betekent bedrijfsmatig
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. Als er al één van de indicaties van toepassing is, dan kan er al
sprake zijn van bedrijfsmatig bezig zijn.
De indicaties 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 hebt 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 hebt in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan
twintig honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Zit u beneden dit
aantal maar is een of meer van de andere indicaties uit deze opsomming van toepassing,
dan kunt u al bedrijfsmatig bezig zijn.

Kort samengevat komt het er voor de gemiddelde hobbyhouder van honden en katten op neer
dat zolang hij niet meer dan 20 honden of katten fokt binnen 12 maanden, hij zeer
waarschijnlijk niet bedrijfsmatig bezig zal zijn.

Regels voor bedrijfsmatige fokken
Als blijkt dat u bedrijfsmatig bezig bent dan, moet u zich aan de volgende regels houden:




U dient zich te registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
U dient het bewijs voor vakbekwaamheid te halen, dit kan bij www.cursuscentrum.nl of
www.loi.nl.
U dient zich te houden aan de regels voor huisvesting, verzorging en fokken.

Regels voor fokken
Bij het fokken met huisdieren is het belangrijk dat de manier waarop dit gebeurt niet schadelijk
is voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de jongen. Dit geldt ook voor
hobbyhouders.
Deze voorwaarden gelden voor u:








U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten niet worden
doorgegeven.
U zorgt er zo veel mogelijk voor dat uiterlijke kenmerken die schadelijk kunnen zijn niet
worden doorgegeven.
U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige gedragsafwijkingen niet worden
doorgegeven.
Het aantal nesten of nakomelingen mag gezondheid of welzijn van het dier niet
benadelen.
Voortplanting moet zo veel mogelijk op natuurlijke wijze gebeuren.
Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden maximaal één
nest.
Een kat krijgt binnen een aangesloten periode van twaalf maanden maximaal twee
nesten of maximaal drie nesten in 24 maanden.

Om aan deze regels te voldoen blijft u op de hoogte van ontwikkelingen bij de diersoort
waarmee u fokt.
Bron: www.mijn.rvo.nl

