Dieren op evenementen
Een ieder die dieren houdt is verantwoordelijk voor hun welzijn en gezondheid. U dient zich te houden aan de algemene
huisvestings- en verzorgingseisen zoals gesteld in de Wet dieren en het daarop gebaseerd Besluit houders van dieren.
Deze eisen gelden ook op evenementen waar u deelneemt met uw dieren.

Algemene regels huisvesting en verzorging
U huisvest een dier altijd, ook op een evenement, op een passende manier die onder andere voldoet aan de natuurlijke
behoeften van het dier en het dier voldoende ruimte biedt zodat het niet beperkt wordt waardoor het dier onnodig lijdt of
letsel wordt toegebracht. U draagt er zorg voor dat het dier niet kan ontsnappen, dat de huisvesting hygiënisch is en het
dier toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water en geschikt voer van passende kwaliteit. Het dier wordt
verzorgd door iemand die beschikt over de nodige kennis en vaardigheden. Indien het dier ziek of gewond lijkt, zorgt u
ervoor dat het onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd.
Scheiden van dieren
Zorg dat uw dieren niet te jong bij het ouderdier worden weggehaald. Bij dieren speelt de leeftijd van scheiden een
belangrijke rol voor hun welzijn. Te vroeg weghalen bij het ouderdier kan hun gezondheid en welzijn schaden.

Nadere regels bij bedrijfsmatige activiteiten
Indien u daarnaast bedrijfsmatig gezelschapsdieren verkoopt, aflevert, opvangt of fokt, dan gelden er nog nadere regels
voor onder andere dierenwelzijn en vakbekwaamheid waaraan u zich dient te houden. Gezelschapsdieren zijn
zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën die kennelijk bestemd zijn om te houden voor liefhebberij of
gezelschap.
U bent bedrijfsmatig bezig als u met een zekere omvang en regelmaat activiteiten uitoefent zoals verkoop, aflevering,
opvang en het voor de verkoop of aflevering fokken of op voorraad hebben van gezelschapsdieren. U oefent
bedrijfsmatige activiteiten uit indien één of meerdere van onderstaande indicaties* op u van toepassing is:
•
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 geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie. U heeft in een aaneengesloten periode van 12 maanden
in totaal meer dan 20 honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Voert u bedrijfsmatig activiteiten uit of wilt u dit misschien gaan doen? Dan moet u zich aan nadere regels houden.
Onderstaande voorwaarden gelden onder andere voor u:
Aanmeldingsverplichting
De locatie van waaruit de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend, is aangemeld bij RVO.nl. U registreert een
aantal persoonsgegevens en een aantal gegevens van de locatie. Dit doet u voordat u start met de activiteiten via
https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden.

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming / Postbus 84051, 2508 AB Den Haag
(T) 088 811 3113 / (E) infoLID@dierenbescherming.nl

1/2

Bewijs van vakbekwaamheid
U of de beheerder (degene die de dagelijkse leiding heeft op uw bedrijf) heeft een bewijs van vakbekwaamheid. Indien
u andere gezelschapsdieren bedrijfsmatig houdt dan honden of katten, geldt er voor u een overgangstermijn voor deze
regel.
•
Bent u vóór 1 juli 2014 gestart met bedrijfsmatige activiteiten? Dan dient u vanaf 1 juli 2020 een beheerder met
een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig te hebben.
•
Bent u ná 1 juli 2014 gestart met bedrijfsmatige activiteiten? Dan dient u een beheerder met een bewijs van
vakbekwaamheid aanwezig te hebben.
Een certificaat of diploma van een erkende opleiding voldoet als bewijs van vakbekwaamheid. Meer informatie over
erkende opleidingen die de vakbekwaamheidscursussen voor de diverse diergroepen aanbieden, kunt u vinden via
mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden
Administratie
U houdt een duidelijke administratie bij, van alle gezelschapsdieren (zowel van de CITES als de niet-CITES dieren). In
deze administratie dient u onder andere de personalia, inclusief adresgegevens te vermelden van diegene waarvan u
de dieren heeft gekocht. U dient zowel uw aankoop via een groothandel in uw administratie op te nemen als de
aankoop via een particulier. U dient deze administratie twee jaar te bewaren.
Huisvesting en verzorging
Naast de algemene regels voor huisvesting en verzorging van uw dieren, ziet u er tevens op toe dat het dier ten
gevolge van de manier waarop het gehuisvest is op onder andere een evenement geen angst en stress ervaart. Daarbij
is het aantal en de samenstelling van dieren en diersoorten per verblijf zodanig dat dit niet het welzijn of de gezondheid
van het dier nadelig beïnvloedt
Veterinaire gezondheidscontrole
U controleert de gezondheid van de dieren die u mee wilt nemen naar een evenement voorafgaand. Indien de dieren
ziek of gewond zijn/lijken, dan zorgt u dat de dieren op een passende wijze worden verzorgd en niet mee gaan naar het
evenement. Indien een dier dat mee is naar een evenement plotseling ziek wordt of gewond raakt/lijkt, dan dient u
passende verzorging te bieden aan het dier.
Informatieverstrekking bij verkoop of aflevering
U verstrekt bij de verkoop of aflevering van een dier schriftelijke informatie aan de koper of ontvanger van het dier over
de verzorging en gezondheidsstatus van het betreffende dier. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de bijsluiters van het
Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) gebruiken of andere bijsluiters die voldoen aan de
vereisten zoals gesteld in de wetgeving.
Verkoop aan minderjarigen
U verkoopt geen dieren aan personen onder de 16 jaar.
Verpakking bij verkoop of aflevering
U zorgt dat de verpakking waarin u het dier meegeeft bij verkoop of aflevering het welzijn of de gezondheid van het dier
niet onnodig benadeelt.

Meer informatie
De actuele regelgeving aangaande dieren kunt u vinden op www.wetten.nl. Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of
neem telefonisch contact op met RVO.nl: 088 042 42 42 (lokaal tarief).
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