Honden- en kattenbesluit
In dit document vindt u een overzicht van de ontwikkelingen rondom het Honden- en kattenbesluit.

Met de toename van het aantal gezelschapsdieren in de laatste decennia van de 20ste
eeuw is ook de aandacht voor de gezondheid en het welzijn van gezelschapsdieren
gegroeid. Dit heeft onder andere geleid tot de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren
en het Honden- en Kattenbesluit. In artikel 56 van de wet wordt met name de
vakbekwaamheid genoemd die gesteld wordt aan personen die bedrijfsmatig met honden
en katten omgaan.
In de jaren ’90 was de Stichting Vakbekwaamheidseisen Honden- en Kattenbesluit in
Apeldoorn verantwoordelijk voor het opleiden tot de vereiste vakbekwaamheid en de
afgifte van het vakbekwaamheidsbewijs. Later gingen ook agrarische
onderwijsinstellingen cursussen voor het Honden- en Kattenbesluit aanbieden. Verder
werd in verschillende dierverzorgingsopleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs
de mogelijkheid geboden het vakbekwaamheidsbewijs te behalen.
De vakbekwaamheidseisen werden in 1998 voor het eerst vastgelegd in het overzicht van
Diploma’s en Certificaten. Dat gebeurde in de vorm van de documenten Gezondheid en
welzijn van dieren 1, 2 en 3.
In dit ODC ‘98 was de volgende tekst opgenomen:
Indien de eindtermen van de behaalde erkenningen ‘Gezondheid en welzijn van dieren 1’,
‘Gezondheid en welzijn van dieren 2 ’ en ‘Gezondheid en welzijn van dieren 3’
exemplarisch zijn gerealiseerd voor honden en katten dan wordt daarmee voldaan aan
een van de regels gesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur van artikel 56 van de
Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren.
In 2000 stelde de minister van LNV een nieuwe kwalificatiestructuur voor het middelbaar
agrarisch onderwijs vast: KS 2000+.
In dit document werd ook de vakbekwaamheid voor het Honden- en Kattenbesluit
vastgelegd in de vorm van vier deelkwalificaties:
• Voeren (gezelschaps)dieren;
• Verzorgen (gezelschaps)dieren;
• Begeleiden voorplanting (gezelschaps)dieren;
• Nemen van hygiënische maatregelen.
De combinatie van deze vier deelkwalificaties levert de erkenning voor vakbekwaamheid
op. De eindtermen dienen daarvoor exemplarisch ingevuld te zijn voor hond en kat.
Indien leerlingen tijdens hun opleiding in de dierverzorging hieraan hebben voldaan, dan
kan de onderwijsinstelling dit vermelden op het aanhangsel, de bijlage of cijferlijst van
het diploma. Daarmee heeft de vakbekwaamheid een officiële erkenning.
In 2003 zijn er landelijke afspraken gemaakt over de inrichting van een nieuwe
kwalificatiestructuur voor het gehele middelbaar beroepsonderwijs (CKS). Deze
kwalificatiestructuur is de basis voor het competentiegericht opleiden.
In deze structuur zijn nog geen competenties opgenomen voor de vakbekwaamheid uit
het Honden- en Kattenbesluit. Er wordt verwezen naar de vier eerder genoemde
deelkwalificaties
Eind 2005 organiseerde het ministerie van LNV een symposium over dierenwelzijn.
Een van de resultaten van het symposium was de inrichting van een aantal werkgroepen
die zich met zaken rond diergezondheid en dierenwelzijn gingen bezighouden:
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• Werkgroep Handel en fokkerij, honden en katten;
• Werkgroep Burger, honden en katten;
• Werkgroep Andere diersoorten (burger en handel);
• Werkgroep Feiten en cijfers.
De regie over de werkgroepen vindt plaats door het Platform Verantwoord Huisdierbezit
(PVH).
Een onderwerp dat in meer werkgroepen aan de orde komt, is de vakbekwaamheid en de
bijbehorende certificering.
De verwachting is dat er binnen afzienbare tijd afspraken gemaakt worden over de
vakbekwaamheidseisen voor allen die zich beroepsmatig met gezelschapsdieren
bezighouden; zowel voor de fokkerij, de handel en de verkoop, het houden en het
verzorgen en het trainen van gezelschapsdieren.
Deze eisen zullen daar waar mogelijk en wenselijk worden verwerkt in de
kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs. Ze krijgen daarmee een
wettelijk kader.
Totdat dit gebeurd is zullen voor het Honden- en Kattenbesluit nog steeds de eisen
gelden zoals vermeld in KS 2000+.
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