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MINISTERIELE REGELING van 17 september 2013 ter uitvoering van artikelen 3,
derde lid, 6, zevende lid, en 7, vierde lid van de Hondenverordening (AB 2012 no.
63) (Regeling houderschap en identificeerbaarheid honden).

Uitgegeven, 20 september 2013

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers
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De minister van Justitie en Onderwijs,

In overweging genomen hebbende:

- dat het wenselijk is nader regels te stellen over het houden van honden, de
toegankelijkheid van de openbare weg voor honden en de identificeerbaarheid van
honden;

Gelet op:
de artikelen 3, derde lid, 6, zevende lid, en 7, vierde lid, van de Hondenverordening
(AB 2012 no. 63);

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Tot de maatregelen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Hondenverordening
(AB 2012 no. 63) behoren dat:
a. de hond gehouden wordt op een terrein dat omsloten is door een omheining van
deugdelijke kwaliteit, geschikt om de hond daarop te houden, en met een minimale
hoogte van tweemaal de schofthoogte van de grootst aanwezige hond, of
b. de hond permanent aangelijnd is, of
c. de hond gehouden wordt in een ren.
Artikel 2
1. Een hond als bedoeld in artikel 6, derde lid, onderdeel a, van de
Hondenverordening, dient identificeerbaar te zijn door middel van:
a. een microchip die subcutaan of intramusculair door een dierenarts is aangebracht,
en
b. een penning, bevestigd aan de halsband van de hond, waarop het nummer van de
transponder vermeld staat.
2. De houder van een hond legt desgevraagd een door de dierenarts verstrekt
certificaat over, waarop het nummer van de microchip vermeld staat en de datum van
aanbrengen.
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Artikel 3
Indien honden gedood worden op grond van artikel 7, derde lid, van de
Hondenverordening, geschiedt dit uitsluitend door een dierenarts, of door een daartoe
opgeleide persoon onder verantwoordelijkheid van een dierenarts. De door de
dierenarts of de in de eerste volzin bedoelde persoon gebruikte methode leidt tot een
snel en onomkeerbaar verlies van bewustzijn, waarbij de hond minimale pijn en
ongemak wordt aangedaan.
Artikel 4
De tarieven voor het in bewaring nemen van honden als bedoeld in artikel 7,
eerste lid, worden gesteld op Afl. 35,- vermeerderd met:
a. Afl. 10,- per dag met een maximum van Afl. 300,- voor honden met een gewicht
van maximaal 20 kilo, of
b. Afl. 15,- per dag met een maximum van Afl. 450, - voor honden met een gewicht
van 20 kilo of meer.
Artikel 5
1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de
Hondenverordening (AB 2012 no. 63) in werking treedt.
2. Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Regeling houderschap en
identificeerbaarheid honden.

A.L. Dowers,

