Vraag & antwoord
Huis- en hobbydierenlijst
Waarom wordt er een huis- en hobbydierenlijst gemaakt?
Niet ieder dier is geschikt als huisdier. Sommige dieren hebben complexe verzorging nodig of kunnen
gevaarlijk zijn voor de mens. Daarom wordt er een huis- en hobbydierenlijst opgesteld van
(zoog)dieren die als huisdier te houden zijn. Dit waarborgt het welzijn van de dieren en beperkt het
gevaar voor de mens.
Hoe ziet het toetsingskader eruit? Waarop worden dieren getoetst?
Het toetsingskader is gebaseerd op risicofactoren. Risicofactoren zijn specifieke kenmerken van
diersoorten die in gevangenschap zorgen voor aantasting van het welzijn of de gezondheid van dier
of mens. Een voorbeeld: een diersoort is een vluchtdier. Dit is een risicofactor, omdat het dier zich
ernstig kan verwonden aan bijvoorbeeld een hekwerk als het schrikt.
Waarom richt het toetsingskader zich alleen op zoogdieren?
Het kabinet wil eerst de huidige positieflijst herzien. Hier staan alleen zoogdieren op. Later worden
ook positieflijsten gemaakt voor vogels, reptielen en amfibieën. Het toetsingskader voor zoogdieren
is zo ontwikkeld, dat het ook als basis kan worden gebruikt voor de beoordeling van vogels, reptielen
en amfibieën.
Wie heeft het toetsingskader gemaakt?
Een groep van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen (de Wetenschappelijke
Adviescommissie Positieflijst, WAP).
Wie gaat de dieren beoordelen?
Een beoordelingscommissie van onafhankelijke experts (de Beoordelingscommissie Huis- en
Hobbydieren, BHH). Deze experts beoordelen de ±260 diersoorten.
Hoe is de lijst van 260 zoogdieren samengesteld?
Voor de huidige positieflijst is een aantal jaar geleden een inventarisatie gedaan welke
zoogdiersoorten er in Nederland werden gehouden. Dat zijn ongeveer 260 zoogdiersoorten.
Hoe wordt bepaald welke dieren op de huis- en hobbydierenlijst komen?
Een beoordelingscommissie beoordeelt ongeveer 260 zoogdiersoorten en deelt ze in risicoklassen in
(A t/m F). De minister bepaalt aan de hand van deze indeling welke risicoklassen er wel, welke onder
voorwaarden en welke niet op de huis- en hobbydierenlijst komen te staan.
Wie gaat de lijst handhaven?
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), (dieren)politie en de NVWA gaan de lijst
handhaven. De LID is, samen met de politie, verantwoordelijk voor de handhaving van het welzijn
van gezelschapsdieren. Daarnaast handhaaft de NVWA het welzijn van hobbymatig gehouden
landbouwhuisdieren. Wanneer het gaat om kleine aantallen gehouden paarden, pony’s, ezels, kippen
en overig pluimvee handhaaft in beginsel de LID in plaats van de NVWA.
Wat moet ik doen als mijn huisdier niet op de lijst komt te staan?
Er komt een overgangsregeling voor diersoorten die niet op de lijst komen te staan. Dat betekent dat
u uw dier mag houden tot het dood gaat. U mag geen nieuwe dieren van deze soort gaan houden en
u mag niet met uw dier fokken.

Wat moet ik doen als mijn huisdier niet beoordeeld wordt?
Als uw diersoort niet op de lijst met dieren staat die beoordeeld gaan worden, dan moet u zich
melden. Uw huisdier wordt dan alsnog beoordeeld. Met de melding mag u het dier houden totdat de
nieuwe huis- en hobbydierenlijst definitief is. Als het dier niet op de lijst komt te staan, kunt u het
dier houden volgens de overgangsregeling (zie antwoord hierboven).
Ben ik verplicht mijn huisdier te melden?
Als u een huisdier houdt dat niet op de lijst staat voor beoordeling door de beoordelingscommissie,
moet u het dier melden. U kunt op de website van RVO zien welke diersoorten beoordeeld gaan
worden.
Welke mogelijkheden komen er voor specialistische houders?
Dat is nog niet duidelijk en wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
Wanneer en hoe kan ik op de voorlopige lijst reageren?
Naar verwachting kunt u na de zomer van 2020 op de voorlopige lijst reageren. Die komt op
www.internetconsultatie.nl te staan.
Waarom heeft het toetsingskader op zich laten wachten?
Het is complex om een model te maken waarmee zowel een muis als een bruine beer kan worden
beoordeeld op geschiktheid als huis- of hobbydier. In november 2018 is er een consultatie van het
toetsingskader geweest. Daar kwamen veel reacties op. Deze reacties hebben geleid tot aanpassing
van het toetsingskader. Dit kostte ook enige tijd.
Wanneer wordt de huis- en hobbydierenlijst van kracht/van toepassing?
Naar verwachting wordt de huis- en hobbydierenlijst in het eerste kwartaal van 2021 definitief.

