Bedrijfsmatig huisdieren houden

Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren dan gelden er regels voor dierenwelzijn, de
vakbekwaamheid en de huisvesting. In de meeste gevallen is dit duidelijk, zoals bij een
dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is dit niet zo duidelijk, hoe weet u dan of u zich moet
houden aan de regels voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren? In deze folder wordt uitgelegd
wanneer u bedrijfsmatig huisdieren houdt en wat u moet doen.

Wanneer bent u bedrijfsmatig huisdierhouder?

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 huisdieren. Er zijn indicaties waarmee u kunt nagaan of u bedrijfsmatig huisdieren houdt. Deze
indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn.
De indicaties zijn:
• U fokt de dieren niet om 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. Deze getalsmatige indicatie is, net zoals onder het Honden- en
kattenbesluit, een richtsnoer. Beoordeling of er sprake is van bedrijfsmatigheid gebeurt in
twijfelgevallen (bij minder dan 20 dieren) voor honden en katten ook aan de hand van de eerder
genoemde indicaties.

1 van 2

Wat moet u doen als bedrijfsmatig huisdierhouder?

Voorwaarden
Houdt u bedrijfsmatig huisdieren? Dan gelden er een aantal voorwaarden:
• U registreert de locatie van waaruit u activiteiten uitoefent bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl). U registreert een aantal persoonsgegevens en gegevens
van de inrichting waar de activiteiten plaatsvinden. Dit doet u voordat u start met de
activiteiten, of als u al bent gestart zo snel mogelijk, via mijn.rvo.nl/bedrijfsmatighuisdieren-houden. U registreert de locatie via Direct regelen. De locatie krijgt dan een
Uniek Bedrijfsnummer (UBN).
• De beheerder van de inrichting heeft een bewijs van vakbekwaamheid voor de gehouden
diergroep(en). Een certificaat of diploma van een erkende opleiding voldoet als bewijs van
vakbekwaamheid. Er geldt een overgangstermijn voor beheerders van een voor 1 juli 2014
bestaande inrichting met andere huisdieren dan honden en katten. Deze beheerders hebben
tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te behalen.
• U houdt zich aan de regels voor huisvesting, verzorging en fokken.
Het kan zijn dat uw gemeente ook nog een milieuvergunning eist. Dit vraagt u bij uw gemeente na.
Hoe werkt het inloggen bij RVO.nl?
Bedrijven met een KvK-nummer
U logt in met eHerkenning. Schaf eHerkenning aan op de website van eHerkenning. Houd rekening
met een levertijd van minimaal enkele dagen. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden, afhankelijk
van de leverancier. EHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor registratie als
bedrijfsmatig huisdierhouder bij RVO.nl heeft u niveau 2+ (EH2+) nodig.
Particulieren zonder KvK-nummer
U logt in met DigiD. Kijk voor meer informatie of het aanvragen hiervan op de website van DigiD.
Houd rekening met een levertijd van ongeveer een week.
Hoe registreert u uw locatie?
Kies na het inloggen voor:
• Registratie bedrijfsmatig gehouden huisdieren (plaatje kat en hond).
• Houder en UBN.
• Beheren gegevens houder en UBN.
• De knop Nieuw UBN (onderaan het scherm).
Bij Beheren gegevens houder en UBN kunt u later ook wijzingen doorgeven, bijvoorbeeld een
beheerder of gebouw toevoegen of verwijderen of het UBN beëindigen.
Welke gegevens registreert u?
•
De postcode en het huisnummer van de locatie waar u de huisdieren bedrijfsmatig houdt.
•
De diersoort(en). U vinkt aan of u honden, katten, overige zoogdieren, amfibieën en
reptielen, vogels en/of vissen houdt.
•
De bedrijfsmatige activiteiten. Dit zijn de activiteiten die u bedrijfsmatig uitvoert met de
huisdieren.
•
De gebouwgegevens. U vult hier het BAG-nummer in voor de gebouwen op de locatie waar
u de huisdieren gaat houden. Het BAG-nummer is het registratienummer van een gebouw
bij het kadaster. U vindt het BAG-nummer op de website van het Kadaster.
•
De gegevens van uw beheerder.
Daarnaast stuurt u een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid van de beheerder naar ons toe.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42
(lokaal tarief).
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