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Regels bedrijfsmatig huisdieren houden - Huisvesting en
verzorging
Voor huisdieren, die u bedrijfsmatig houdt, gelden de algemene regels huisvesting en verzorging
(/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/regels-voor-huisvesting-en-verzorging).

U bent verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. U verzorgt ze goed en
mishandelt en verwaarloost ze niet.
De algemene zorgplicht geldt altijd. Onder een goede verzorging verstaan we onder andere het volgende:
De dieren hebben voldoende bewegingsvrijheid.
De dieren hebben bescherming tegen slechte weersomstandigheden als u ze buiten houdt.
De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.
De dieren hebben een verzorger die de juiste kennis en vaardigheden heeft.
U verzorgt zieke en gewonde dieren direct.
Dieren krijgen voldoende gezond en voor hun soort geschikt voer en water. Dit verschilt per diersoort.

De volgende voorwaarden gelden onder andere voor een goede huisvesting:
In de ruimte zijn geen schadelijke omstandigheden voor het dier. Ook bevat de ruimte geen schadelijke
materialen of materialen met scherpe randen of uitsteeksels, die het dier kunnen verwonden.
De ruimte moet makkelijk schoon te maken en te ontsmetten zijn.
De ruimte en de materialen zijn aangepast aan de behoeften die het dier van nature heeft. Dit zijn
fysiologische en ethologische behoeften. Denk bijvoorbeeld aan het dag- en nachtritme van het dier.
Een drachtig of zogend dier heeft voldoende en geschikte nestruimte.
In een verblijf is het aantal dieren en de samenstelling van de diersoorten zodanig dat die gezondheid en
welzijn van het dier niet benadelen.

Naast deze algemene regels voor huisvesting en verzorging zorgt u dat:
u het dier zo huisvest, dat het geen onnodige angst en stress hiervan ondervindt.
een hond dagelijks de gelegenheid krijgt om tijd door te brengen buiten de ruimte waarin u het dier
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Tijdens de periode waarin een dier ontvankelijk is voor socialisatie, zorgt u ervoor dat het dier:
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houdt, als de gezondheidsstatus van de hond dit toelaat.

went aan de omgang met de mens en relevante diersoorten en aan de huisvestingssituatie;
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in voldoende mate de kans krijgt om soorteigen gedrag te leren en te tonen.

Tijdelijke opvang buiten de inrichting
Voor socialisatie, resocialisatie, behandeling van gedragsproblemen of intensieve zorgverlening in geval van
ziekte, mag u voor honden en katten gebruikmaken van tijdelijke opvangadressen buiten uw inrichting. U
moet er wel voor zorgen dat u de locatie van het tijdelijke opvangadres en verblijfsduur van de hond of kat
op dit opvangadres opneemt in uw administratie.

Huisvesting van zieke, of van ziekte verdachte, huisdieren
Een inrichting heeft ten minste 3 afzonderlijke ruimtes om zieke, of van ziekte verdachte dieren, te
huisvesten en te verzorgen. Of u heeft de mogelijkheid dit zo in te richten zodra dat nodig is. Voor deze eis
gold een overgangstermijn tot 1 juli 2017. Dit betekent dat u hier vanaf 1 juli 2017 aan moet voldoen. Dit
geldt zowel voor nieuwe inrichtingen als voor bestaande inrichtingen die onder het Honden- en kattenbesluit
1999 vielen (HKB).

De 3 afzonderlijke in te richten ruimtes zijn:
Een quarantaineruimte voor dieren waarvan bij binnenkomst de gezondheidsstatus onbekend is, of de
vaccinatiestatus onbekend of onvolledig is.
Een isolatieruimte voor dieren die verdacht zijn van een besmettelijke ziekte of verschijnselen hebben van
een besmettelijke ziekte.
Een ruimte voor dieren die ziek zijn maar geen besmettelijke ziekte hebben of daarvan verdacht worden.

Dieren worden individueel afgezonderd gehuisvest in deze ruimtes, tenzij dat vanuit veterinair oogpunt niet
nodig is. De quarantaine- en de isolatieruimte moeten volledig afgescheiden zijn van de inrichting. De ruimte
voor dieren met een niet-besmettelijke ziekte kan een deel van het binnenverblijf zijn, dat van de rest van
het binnenverblijf kan worden afgescheiden.

Vragen over Bedrijfsmatig huisdieren houden?
Neem contact met ons op (/over-ons/contact)

In opdracht van
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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(https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden)
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Huisdierlocatie registreren
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Ook interessant voor u
› Regels bedrijfsmatig huisdieren houden - Gezondheid en inentingen (/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-enfokken/bedrijfsmatig-huisdieren-houden/regels/gezondheid-en-inentingen)

› Voorwaarden bedrijfsmatig huisdieren houden (/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/huisdieren-houden-en-fokken/bedrijfsmatig-huisdierenhouden/voorwaarden)

› Regels bedrijfsmatig huisdieren houden - Administratie (/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/bedrijfsmatig-
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huisdieren-houden/regels/administratie)
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