
Bijlage 1: Wettelijke kaders en andere informatie over dierenwelzijn 

en diergezondheid 
 

Besluit houders van dieren 

Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01 

Met informatie over  

- Houden van dieren voor landbouwdoeleinden (hoofdstuk 2) 

- Houden van dieren anders dan voor landbouwdoeleinden (hoofdstuk 3) 

- Houden van dieren voor vertoning (hoofdstuk 4) 

- Doden van dieren voor de productie van dierlijke producten (hoofdstuk 5) 

Rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/regels-dierenwelzijn 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/dierenwelzijn-productiedieren 

Met informatie over de wettelijke regels en eisen voor bedrijfsmatig gehouden dieren:  

- Regels bedrijfsmatig dieren houden, zoals regels huisvesting 

- Eisen en controle slachten van productiedieren 

- Regels vervoer van productiedieren 

- Regels Identificatie en registratie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/dierenwelzijn-hobbydieren 

Met informatie over de wettelijke regels en eisen voor hobbymatig gehouden dieren: 

- Gezondheid en welzijn, als eigenaar ben je verantwoordelijk 

- Eisen huisvesting 

- Eisen identificatie en registratie 

- Eisen diertransport 

Aanbod van overige informatie betreffende regelgeving en informatie omtrent houden van dieren en 

dierenwelzijn: 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  - NVWA 

- https://www.nvwa.nl/  
- Met meer informatie over: factsheets over dierspecifieke welzijnsinspecties: 

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2018/11/08/dierenwelzijn-vaak-op-orde-
maar-soms-ernstige-incidenten    

 
Raad voor Dieraangelegenheden - RDA 

- https://www.rda.nl/ 
- De RDA heeft tot taak de overheid gevraagd en ongevraagd te adviseren over 

dierenaangelegenheden. De RDA geeft breed onderbouwde analyses over onder andere: de 
staat van het dier, het doden van dieren, en bijvoorbeeld dierenwelzijn in kringlooplandbouw  
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO 

- https://www.rvo.nl/  
- Met meer informatie over dieren houden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-

ondernemen/dieren-houden  
 
Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren LICG 

- https://www.licg.nl/ 
- Met meer informatie over bijvoorbeeld aanschaf of diergezondheid bij huisdieren 

https://www.licg.nl/het-aanschaffen-van-een-huisdier/ 
 
Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit 

-  https://www.huisdieren.nu/   
- Met meer informatie over bijvoorbeeld oriëntatie alvorens het aanschaffen van een hond 

(https://www.huisdieren.nu/honden/orientatie-vooraf/) of meer informatie over het houden 
van konijnen https://www.huisdieren.nu/zoogdieren/konijn/  

 
Levende Have 

- https://www.levendehave.nl/  
- Met informatie per diersoort over onder andere verzorging, wet- en regelgeving, 

verschillende rassen en andere nuttige informatie. Bijvoorbeeld voor schapen: 
https://www.levendehave.nl/dierenwikis/schapen/schapen  

 
Nederlandse Belangenvereniging voor Hobbydierhouders - NBVH 

- https://www.hobbydierhouder.nl/ 
- Met onder andere meer informatie over hobbydieren en regels: 

https://www.hobbydierhouder.nl/regels/935-hobbydieren-en-regels  
 

Dierenwelzijnsweb  
- https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm 
- Met onder andere meer informatie over cursussen en lesmateriaal, en dierenwelzijnsdossiers  

https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb/leermateriaal/dossiers.htm en een 
mediatheek met rapporten en artikelen over dierenwelzijn: 
https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb/mediatheek.htm  

 
Kleindier Liefhebbers Nederland - KLN 

- https://www.kleindierliefhebbers.nl/  
- Met onder andere een Welzijnsleidraad voor het houden en fokken van rashoenders 

https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/KLN%20-
%20Richtlijn%20voor%20het%20houden%20en%20fokken%20van%20rashoenders.pdf  
En voor raskonijnen https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/KLN%20-
%20Richtlijn%20voor%20het%20houden%20en%20fokken%20van%20konijnen.pdf  

 
Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders -KSG 

- https://www.platform-ksg.nl/ 
- Met onder andere informatie over goed houderschap van schapen en geiten 

 
KleindierNed 

- https://www.kleindierned.nl/  
- Met onder andere een pagina over dierenwelzijn, waarin verwezen wordt naar 

houderijrichtlijnen en hoe om te gaan met het doden van dieren. 
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