
 

 

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren 
 
Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad 
van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van 
EZ, de NVWA, de LID en de RVO. 
 
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft 
honden en katten niks gewijzigd ten  opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit. 
 
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien 
hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft 
verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.  
 
Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te 
beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval 
van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.  
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal 
van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent 
bedrijfsmatigheid. 
 
Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog 
steeds de belangrijkste richtsnoer.  
 
Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het 
besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de 
overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra 
editie van onze nieuwsbrief Raadar.  
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en 
fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad 
van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen. 
 
De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige 
belanghebbenden. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Raad van Beheer 
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