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bijlage 

 
Huisvesting Honden- en kattenbesluit 
 
Artikel 8 
1 De inrichting beschikt over binnenverblijven. 
2 Als in de inrichting honden worden gehouden beschikt de inrichting over één 

of meerdere buitenverblijven of over een speelweide. 
3 Een binnen- of buitenverblijf voldoet aan de volgende eisen: 

a. De vloer, wanden, de hekken of afrasteringen zijn vervaardigd van 
zodanige materialen, dat de honden of katten zich er niet aan kunnen 
verwonden. 

b. De vloer is vloeistofdicht en van stroef materiaal. 
c. Het heeft recht opstaande wanden waarvan tenminste één zodanig 

geconstrueerd dat de honden en katten buiten het verblijf kunnen kijken. 
4. Het binnenverblijf voldoet aan de volgende eisen: 
 a. vorstvrij en droog 
 b. kan op afdoende wijze worden geventileerd 
 c. voldoende daglicht en kunstverlichting 
 d. temperatuur maximaal 30 graden Celsius 
 
Artikel 9 
De inrichting beschikt over één of meer ziekenboegen (tenminste over een 
tiende van het aantal dieren in die inrichting). De ziekenboeg kan ter voorkoming 
van besmetting worden afgescheiden van de overige verblijven. 
In de ziekenboeg worden de dieren solitair gehuisvest. 
 
Honden 
 
Artikel 11 
Indien meer dan één hond in de inrichting aanwezig is, worden ten hoogste  
20 honden bij elkaar in één binnen- of buitenverblijf gehuisvest. 
 
Artikel 12 
1 Een binnen- of buitenverblijf voor honden heeft een hoogte van minimaal 

1,8 m. 
2 De beschikbare vloeroppervlakte in vierkante meters in een binnen- of 

buitenverblijf voor honden met een schofthoogte 
 a. tot 0,3 m is tenminste het product van (n + 1) x 1. 
 b. vanaf 0,3 m tot 0,5 m tenminste gelijk aan het product van (n + 1) x 1,2. 
 c. vanaf 0,5 m tenminste gelijk aan het product van (n + 1) x 1,5. 

n = het aantal honden met de desbetreffende schofthoogte dat bij elkaar in 
een binnen- of buitenverblijf is gehuisvest. Indien honden van verschillende 
grootte bij elkaar worden gehuisvest moet voor de berekening van de 
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beschikbare vloeroppervlakte de schofthoogte van de grootste hond 
genomen worden. 

3 Voor honden bedoeld onder 2a is de kortste zijde tenminste 1,0 m.  
Voor honden bedoeld onder 2b en 2c is de kortste zijde tenminste 1,2 m. 

4 In de norm om de oppervlakte voor het maximaal aantal honden te 
berekenen, de buitenverblijven niet meerekenen en de schofthoogte van de 
kleinste hond nemen.  

 
Artikel 15 
Iedere hond heeft in een binnen- of buitenverblijf de beschikking over een 
schone en droge ligplaats die vanuit de bodem van het verblijf optrekkende kou 
isoleert. 
 
Katten 
 
Artikel 13 
1 Bij solitaire huisvesting is de beschikbare ruimte voor een kat tenminste 

0,47 m2 aan vloeroppervlakte waarbij de kortste zijde tenminste 0,65 m en 
de hoogte van het binnen- of buitenverblijf tenminste 0,6 m. 

2 De voor de katten beschikbare ruimte in het binnen- en buitenverblijf is 
tenminste: 
a. 0,85 m2 aan vloeroppervlakte als twee katten bij elkaar worden 

gehouden, waarbij de kortste zijde tenminste 0,65 m en de hoogte van 
het binnen- of buitenverblijf tenminste 0,6 m. 

b. 3,0 m2 aan vloeroppervlak bij huisvesting van meer dan twee katten bij 
elkaar vermeerderd met 0,6 m2 voor iedere kat die het aantal van 5 in 
het verblijf te boven gaat, waarbij de kortste zijde tenminste 1,0 m en de 
hoogte van het binnen- of buitenverblijf tenminste 1,8 m. 

3 In de binnenverblijven zijn vanaf 0,15 m boven het vloerniveau per kat 
afzonderlijke rustplanken met een lengte van tenminste 0,2 m aangebracht. 

 
Identificatie en inenting van in bedrijfsinrichtingen of asielen gehouden 
honden of katten 
 
Artikel 20  
4 Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een hond of kat in een 

bedrijfsinrichting of asiel wordt, voor zover dat nog niet geschied is, de hond 
of kat voorzien van een door onze Minister op aanvraag verstrekt uniek 
identificatienummer door middel van: 
a. tatoeage op de binnenkant van het oor. 
b. transponder. 

5 Binnen zeven weken na de geboorte van een hond of kat in een 
bedrijfsinrichting of asiel, doch in ieder geval voor aflevering, wordt een 
hond of kat voorzien van een uniek identificatienummer. 
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