09-03-2011 VERSIE INTERNETCONSULTATIE
WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS,
Concept

KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,
ENZ. ENZ.
ENZ.

Besluit van…
houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige
activiteiten met gezelschapsdieren (Besluit
gezelschapsdieren)

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie …, no.
.........…, Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onderdeel f, 4, 38, 45, 55 en 56 van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van (datum en nummer));

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
van … , no. …. , Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
-

beheerder: degene die dagelijks leiding geeft aan in artikel 3, eerste lid, bedoelde
activiteiten;

-

gezelschapsdier: hond, kat, fret, konijn, klein knaagdier, volière- of kooivogel, vis, reptiel,
amfibie, en spinachtige, bestemd om te houden voor liefhebberij of gezelschap;

-

inrichting: aan een locatie gebonden ruimte of ruimtes, bestemd voor de in artikel 3
bedoelde activiteiten.
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-

quarantaineruimte: volledig afgescheiden onderdeel van een inrichting, bestemd voor het
onderbrengen van gezelschapsdieren met een besmettelijke ziekte of verdacht van het
dragen van een besmettelijke ziekte;

-

socialisatie: het leren ontwikkelen en tonen van aangepast gedrag aan
houderijomstandigheden, gedurende de periode waarin het dier daar ontvankelijk voor is.

Artikel 2
Dit besluit berust op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdeel b, c, d, e, f, g, m en p, 2.4 tweede lid,
2.6, onderdeel a en b, 2.7, tweede lid, onderdeel a, g en m, in samenhang met artikel 7.1, 7.2,
tweede lid, onderdeel c, d, e, g en i, en 7.6, tweede lid, onderdeel c, van de Wet dieren.

Hoofdstuk 2: Het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, in bewaring nemen van of fokken
met gezelschapsdieren.

Artikel 3
1. Het is verboden gezelschapsdieren te verkopen, ten verkoop in voorraad te houden, af te
leveren, in bewaring te nemen 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 of gefokt aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die activiteiten
geen sprake is:
a. van handelen in zekere omvang en met zekere regelmaat, voor zover deze activiteiten
worden verricht met honden of katten;
b. van handelen in zekere omvang en met zekere regelmaat en winstoogmerk, voor zover
deze activiteiten worden verricht met andere gezelschapdieren dan honden of katten.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing indien degene onder wiens
verantwoordelijkheid gezelschapsdieren in bewaring worden genomen, aannemelijk maakt dat er
bij de uitoefening van die activiteit geen sprake is van handelen in zekere omvang en met zekere
regelmaat.

Artikel 4
1. Het is verboden activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, te verrichten anders dan in een
bij Onze Minister overeenkomstig artikel 5 aangemelde inrichting.
2. Het is verboden activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, te verrichten buiten een
inrichting dan wel buiten de reguliere woon- of verblijfplaats van de houder van het
gezelschapsdier.
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Hoofdstuk 3: Aanmelding en registratie

Artikel 5
1. De aanmelding van een inrichting geschiedt door degene onder wiens verantwoordelijkheid de in
artikel 3, eerste lid, bedoelde activiteiten worden verricht.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde aanmelding wordt opgave gedaan van de volgende gegevens:
a.

de naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene onder wiens
verantwoordelijkheid de in artikel 3 bedoelde activiteiten worden verricht, of, indien die
activiteiten worden verricht onder de verantwoordelijkheid van een rechtspersoon, de
naam en het adres van vestiging van de rechtspersoon;

b.

het adres van de inrichting en een beschrijving van de gebouwen en voorzieningen die voor
het houden van gezelschapsdieren worden gebruikt of zullen worden gebruikt;

c.

de naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de beheerder;

d.

de onder dit besluit vallende activiteiten die in de inrichting worden verricht;

e.

de diersoort of diersoorten waarmee de activiteiten worden verricht;

f.

een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de op
de inrichting werkzame beheerder;

g.

het tijdstip waarop met de uitoefening van de activiteiten een aanvang wordt gemaakt.

3. Voor de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, wordt gebruik gemaakt van:
a. het door Onze Minister beschikbaar gestelde elektronische portaal, of
b. het formulier dat daartoe door Onze Minister op verzoek wordt verstrekt.
4. Aanmelding van een inrichting geschiedt voor aanvang van de in artikel 3 bedoelde activiteiten.
5. Een aanmelding bij Onze Minister op grond van het Honden- en kattenbesluit 1999, geldt als een
aanmelding als bedoeld in het eerste lid, voor activiteiten met honden of katten, voor zover die
activiteiten bij die eerdere aanmelding zijn gemeld.

Artikel 6
1. Bij wijziging van één of meer van de gegevens, bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt binnen
vier weken na het intreden daarvan aan Onze Minister melding gemaakt door degene die ten tijde
van het intreden van die wijziging of wijzigingen op de inrichting verantwoordelijk is voor de in
artikel 3 bedoelde activiteiten.
2. Op de melding, bedoeld in het eerste lid, is artikel 5, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4: Administratie
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Artikel 7
1. In een inrichting wordt een deugdelijke administratie gehouden van gezelschapsdieren die in de
inrichting verblijven met daarin in ieder geval de volgende gegevens:
a.

naam, adres en woonplaats van de degene van wie gezelschapsdieren afkomstig zijn;

b.

bewijs van inenting van honden en katten.

2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden ten minste twee jaar in de administratie van de
inrichting bewaard vanaf het tijdstip dat een dier niet meer in de inrichting aanwezig is.
3. Van het bewijs van inenting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gedurende een
periode van twee jaar een kopie in de administratie van de inrichting bewaard.
4. Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op gezelschapsdieren die in bewaring zijn
genomen.

Hoofdstuk 5: Vakbekwaamheid

Artikel 8
1. In de inrichting is een beheerder werkzaam die in het bezit is van een door Onze Minister erkend
bewijs van vakbekwaamheid voor activiteiten die in de inrichting worden verricht.
2. Het in het eerste lid bedoelde bewijs van vakbekwaamheid wordt bij een inspectie ter naleving
van dit besluit aan de daartoe aangewezen ambtenaar ter beschikking gesteld.
3. Bij langdurige ziekte, ontslag of overlijden van de beheerder kan, voor de duur van een periode
van ten hoogste 12 aaneengesloten maanden, worden afgeweken van het eerste lid met dien
verstande dat de persoon die dagelijks leiding in de inrichting geeft over de in artikel 4 bedoelde
handelingen over voldoende relevante werkervaring beschikt en dit kan aantonen.
4. Bij ministeriele regeling worden regels gesteld over het in het eerste lid bedoelde bewijs van
vakbekwaamheid.

Hoofdstuk 6: Huisvesting en verzorging

Artikel 9
1. Een gezelschapsdier wordt gehouden in een geschikte ruimte.
2. Een ruimte is geschikt om een gezelschapsdier in te houden, indien ten minste:
a.

het dier over voldoende bewegingsruimte beschikt;

b.

de ruimte en de daarin gebruikte materialen zijn aangepast aan de fysiologische en
ethologische behoeften van het dier;

c.

bij huisvesting buiten, het dier bescherming wordt geboden tegen nadelige weersinvloeden,
roofdieren en gezondheidsrisico’s;
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d.

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

e.

het dier toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid gezond en geschikt voer en een
toereikende hoeveelheid vers water, afhankelijk van de behoefte van het dier;

f.

de ruimte op zodanige wijze ontworpen en gebouwd is en onderhouden wordt, dat
daardoor bij het dier geen letsel of pijn kan worden veroorzaakt;

g. in de ruimte geen materialen of bodembedekking worden gebruikt die ongeschikt of
schadelijk zijn voor het dier;
h.

bij huisvesting van een hoogdrachtig of zogend dier, het met haar jongen de beschikking
heeft over voldoende en geschikte nestruimte;

i.

het dier niet tengevolge van de wijze waarop het gehuisvest is onnodige stress ervaart;

j.

het aantal en de samenstelling van dieren en diersoorten per verblijf zodanig is dat dit niet
het welzijn of de gezondheid van het dier nadelig beïnvloedt.

Artikel 10
1. Een inrichting beschikt over een quarantaineruimte dan wel over de mogelijkheid een
quarantaineruimte in te richten, zodra nodig.
2. Gezelschapsdieren geplaatst in de in het eerste lid bedoelde ruimte, worden solitair gehuisvest,
tenzij dat vanuit veterinair oogpunt niet noodzakelijk is.

Artikel 11
1. Een inrichting beschikt over een ruimte die, indien nodig, bestemd kan worden voor het
huisvesten van zieke gezelschapsdieren.
2. De in het eerste lid bedoelde ruimte kan bestaan uit een gedeelte van het binnenverblijf dat kan
worden afgescheiden van overige binnenverblijven en dieren.

Hoofdstuk 7: Gezondheid

Artikel 12
1. In de inrichting wordt gebruik gemaakt van een protocol waaruit blijkt dat de gezondheid van
gezelschapsdieren die in de inrichting verblijven dagelijks gecontroleerd wordt, maatregelen ter
voorkoming van dierziekten worden genomen en zieke gezelschapsdieren op passende wijze
worden verzorgd.
2. Indien verzorging geen of onvoldoende verbetering in de toestand van een ziek gezelschapsdier
bewerkstelligt, wordt zo spoedig mogelijk een dierenarts geraadpleegd.
3. Gezelschapsdieren verdacht van een besmettelijk dierziekte en gezelschapdieren waarvan bij
binnenkomst in een inrichting de gezondheid- of vaccinatiestatus onbekend is, en honden en katten
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waarbij de in artikel 13, onderdeel a, bedoelde inentingen niet hebben plaats gevonden, worden
onmiddellijk in quarantaine geplaatst.
4. Een hond of kat mag de quarantaineruimte van de inrichting niet verlaten gedurende ten minste
7 dagen nadat de in artikel 13, onderdeel a, bedoelde inentingen hebben plaatsgevonden, tenzij
het de teruggave aan de eigenaar betreft.

Artikel 13
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot:
a. inentingen voor honden en katten die in de inrichting verblijven;
b. het bewijs van inenting van honden en katten;
c. inentingen die plaats vinden voordat honden en katten worden verkocht of afgeleverd.

Artikel 14
Een 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 hond zich daar niet tegen verzet.

Hoofdstuk 8: Verkoop en aflevering

Artikel 15
1. Bij de verkoop of aflevering van een gezelschapsdier, wordt aan een koper of degene aan wie de
aflevering plaatsvindt voldoende schriftelijke informatie over het verkochte of afgeleverde
gezelschapsdier verstrekt teneinde hen in staat te stellen het gezelschapsdier zo goed mogelijk te
verzorgen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de koper of degene aan wie de aflevering plaatsvindt
een overeenkomstig dit besluit geregistreerde inrichting, een circus of een dierentuin is.
3. De in het eerste lid bedoelde informatie heeft in ieder geval betrekking op de verzorging, de
huisvesting en het gedrag van het gezelschapsdier en de kosten die gemoeid gaan met het houden
van het gezelschapsdier.

Artikel 16
Bij de verkoop of aflevering van een gezelschapsdier, wordt aan de koper of degene aan wie de
aflevering plaatsvindt alle relevante informatie verstrekt met betrekking tot de gezondheidsstatus
van het verkochte of afgeleverde gezelschapsdier, waaronder ten minste het bewijs van inenting,
bedoeld in artikel 13, onderdeel b.
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Artikel 17
Een gezelschapsdier wordt niet verkocht of afgeleverd aan een persoon jonger dan 16 jaar.

Artikel 18
Indien een gezelschapsdier bij verkoop of aflevering wordt verpakt, vindt dit op zodanige wijze
plaats dat het welzijn of de gezondheid van het gezelschapsdier niet onnodig worden benadeeld.

Artikel 19
Gezelschapsdieren worden niet ten behoeve van de verkoop of aflevering in een etalageruimte van
een inrichting gehuisvest of tentoongesteld.

Hoofdstuk 9:

Fokken en socialisatie

Artikel 20
1. De wijze waarop met gezelschapsdieren wordt gefokt mag het welzijn en de gezondheid van het
ouderdier of nakomelingen niet benadelen.
2. In ieder geval wordt bij het fokken voor zover mogelijk voorkomen dat:
a. erfelijke afwijkingen en ziekten aan nakomelingen worden doorgegeven;
b. uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die
schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;
c. gefokt wordt met gezelschapdieren met ernstige gedragsproblemen;
d. voortplanting op onnatuurlijke wijze plaats vindt;
e. het aantal nesten dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid of het welzijn van dat dier of de
nakomelingen benadeelt.
3. Het aantal nesten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, bedraagt voor een hond in ieder geval
meer dan één nest binnen een aaneengesloten periode van 12 maanden.
4. Het aantal nesten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, bedraagt voor een kat in ieder geval
meer dan twee nesten binnen een aaneengesloten periode van 12 maanden of meer dan 3 nesten
in een aaneengesloten periode van 24 maanden.

Artikel 21
Gedurende de periode dat een gezelschapsdier in een inrichting verblijft, wordt zorg gedragen voor
de socialisatie van het gezelschapsdier.

Artikel 22
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Honden en katten die tijdelijk in bewaring zijn genomen omdat daarvan afstand is gedaan, of
omdat de eigenaar op het moment van inbewaringneming onbekend is, kunnen in afwijking van
artikel 4 en artikel 13, derde en vierde lid, tijdelijk buiten de inrichting gehuisvest worden ten
behoeve van socialisatie, resocialisatie of behandeling van gedragsproblemen, mits de locatie en
verblijfsduur uit de administratie van de inrichting blijken.

Hoofdstuk 10:

Overgangsrecht

Artikel 23
De verplichting tot het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 8, eerste
lid, is gedurende een periode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van dit besluit niet van
toepassing, indien degene die verantwoordelijk is voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten,
aantoont dat de inrichting vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in gebruik is
genomen en het een inrichting betreft waarvoor geen meldingsplicht bestond op basis van het
Honden- en Kattenbesluit 1999.

Artikel 24
Artikel 5, vierde lid, is gedurende een periode van vier maanden vanaf de inwerkingtreding van dit
besluit niet van toepassing op een inrichting, indien degene onder wiens verantwoordelijkheid de in
artikel 3 bedoelde activiteiten op die inrichting worden verricht:
a. aantoont dat de inrichting vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in gebruik is
genomen en het een inrichting betreft waarvoor geen meldingsplicht bestond op basis van het
Honden- en Kattenbesluit 1999, en
b. binnen vier maanden na inwerkingtreding van dit besluit, de inrichting bij Onze Minister
aanmeldt.

Artikel 25
Artikel 10, eerste lid, en artikel 12, derde lid, zijn gedurende een periode van een jaar vanaf de
inwerkingtreding van dit besluit niet van toepassing:
a. op inrichtingen die op grond van het Honden- en kattenbesluit 1999 niet over een
quarantaineruimte dienden te beschikken, voor zover deze inrichtingen geen katten of honden
in bewaring nemen die niet over de in artikel 13, onderdeel a, bedoelde entingen beschikken,
en,
b. indien degene onder wiens verantwoordelijkheid de in artikel 3 bedoelde activiteiten worden
verricht, aantoont dat de inrichting vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in
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gebruik is genomen en het een inrichting betreft waarvoor geen meldingsplicht bestond op basis
van het Honden- en kattenbesluit 1999.

Artikel 26
Er wordt nog een artikel opgenomen dat overgangsrecht creëert met betrekking tot de Wet op de
dierproeven.

Hoofdstuk 11: Slotbepalingen

Artikel 27
Het Honden- en Kattenbesluit 1999 wordt ingetrokken.

Artikel 28
De artikelen in dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, verschillend kan worden vastgesteld.
Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat 30 dagen zijn verstreken nadat het onderhavige
besluit is overgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn
door of namens een der kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden
van een der kamers de wens ter kennen wordt gegeven dat de inwerkingtreding van dit besluit bij
wet wordt geregeld.

Artikel 29
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gezelschapsdieren.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

dr. H. Bleker
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