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Inleiding. 
 
Eén van de eerste besluiten van de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving NBvV, 
verder aangegeven als cie DE&W, was het inventariseren van de actuele Nederlandse 
Wetgeving en de Europese Verordeningen ten aanzien van de gezondheid en het welzijn 
van kooi- en volièrevogels. 
 
In de praktijk is gebleken dat deze inventarisatie een uitgebreide lectuurstudie heeft gevergd, 
maar ook dat de wetgeving steeds complexer wordt en jaarlijks aan allerlei aanvullingen 
onderhevig is. 
 
De eerste inventarisatie kon in 2015 afgerond worden met het uitgeven van de monografie  
“Wetgeving met betrekking tot het houden en fokken met kooi- en volièrevogels”. 
Documentcode 2015 DE&W 02.1 
Uitgebreid aandacht werd geschonken aan de in 2013 van kracht geworden “Wet dieren” in 
relatie met de regelgeving van de NBvV 
 
De afdeling Educatie en kennisoverdracht van de cie DE&W heeft ten behoeve van de 
voorlichting aan de leden van de NBvV een aantal monografieën geschreven over de van 
toepassing zijnde Nederlandse wetgeving en Europese Verordeningen op het houden van en 
fokken met kooi- en volièrevogels. 
Deze monografieën vormen ook aanvullend lesmateriaal bij de cursus NBvV Surveillant en 
dan in het bijzonder als aanvulling op module 5 van deze cursus  
(documentcode 2019 DE&W 11). 
De verschenen monografieën zijn: 
 

-  Vogelrichtlijn 2009/147/EG (documentcode 2019 DE&W 10), een monografie rond 
de wet en regelgeving in relatie tot het houden en fokken van beschermde inheemse 
kooi- en volièrevogels. 

- CITES, (EG) nr. 318/97 (documentcode 2019 DE&W 9), een monografie rond de wet- 
en regelgeving in relatie tot het houden en fokken van beschermde  uitheemse 
vogels.   

- CITES, (documentcode  2020 DE&W 05) een monografie rond de wet- en 
regelgeving in relatie tot het houden en fokken van kooi- en volièrevogels,  
versie 2020. 

- Invasieve Exoten behorende tot de groep kooi- en volièrevogels. 
Documentcode 2018 DE&W 10. 

- Invasieve Exoten behorende tot de groep kooi- en volièrevogels. 
Documentcode 2020 DE&W 06, versie 2020. 

- Wet natuurbescherming 2017 met betrekking tot het hobbymatig houden van en 
fokken met kooi- en volièrevogels als gezelschapsdieren.  
(documentcode 2017 DE&W 01). 

- Wet natuurbescherming 2017 – 2021 met betrekking tot het hobbymatig ouden van 
en fokken met kooi- en volièrevogels als gezelschapsdier.en 
Documentcode 2019 DE&W 08.  

                                                      
1
 Documenten met de code DE&W zijn digitaal verkrijgbaar in pdf formaat via 

surveillantnbvv@gmail.com  onder opgave van het documentnummer. 

mailto:surveillantnbvv@gmail.com
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De opbouw van wetgeving: Wet, AMvB en m.r. 
 
“Elke burger wordt geacht de wet te kennen”. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Het suggereert dat iedereen zou weten wat er in de wet staat.  
Wel is het zo dat na de reguliere afkondiging van de wet iedereen geacht wordt daar kennis 
van te nemen. 
Onbekendheid met het bestaan of de inhoud van de wet vormt nooit een verontschuldiging 
voor overtreding van die wet en kan ingeval van strafbepaling dan ook niet leiden tot 
straffeloosheid2. 
 
Deze bepaling is ook van toepassing op de vogelliefhebber, zeker waar het de relevante 
wetten betreffen die uitgevaardigd zijn in het kader van de gezondheid en het welzijn van 
vogels. 
Het accent ligt daarbij bij het aankopen, verkopen, houden, fokken en tentoonstellen van 
kooi- en volièrevogels. 
 
“De wet” is een verzamelnaam voor alle wetten die in Nederland van kracht zijn. 
Wetten zijn geschreven rechtsregels. Het begrip “wet” kan in formele zin worden uitgelegd 
als een (gezamenlijk) besluit genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde 
procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd. 
 
Een wet kan niet alles tot in detail regelen. 
Daarom staat in een wet vaak aangegeven welke zaken nog nader uitgewerkt moeten 
worden. 
Een dergelijke nadere uitwerking kan op twee manieren plaats vinden: 
een Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB 
een ministeriële regeling, mr. 
Het resultaat is dan dat naast de wettekst nog diverse besluiten en regelingen met ieder hun 
afzonderlijke teksten als losse delen aan een wet hangen. 
 
Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB. 
 
Een Algemene Maatregel van Bestuur is een besluit van de regering waarin de inhoud van 
een wet nader is uitgewerkt3. Een AMvB wordt zonder medewerking van Eerste en Tweede 
Kamer gemaakt. 
Een AMvB hoeft niet in de Tweede en Eerste Kamer te worden behandeld. Daarmee is het 
een versnelde vorm van wetgeving. 
Soms wordt een ontwerp-AMvB toch aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd. 
Dit heet een “voorhangprocedure”. 
De Kamers kunnen de betrokken minister dan vragen om alsnog wijzigingen in de ontwerp-
AMvB op te nemen. De minister moet dit doen voor hij de ontwerp-AMvB naar de Raad van 
State stuurt.  
 
Ministeriële regeling, m.r. 
 
Een ministeriële regeling is een regeling, gemaakt door een minister, waarin de inhoud van 
een wet nader is uitgewerkt. Een ministeriële regeling wordt gemaakt zonder medewerking 
van de ministerraad, Raad van State en beide Kamers. Een ministeriële regeling is dus 
sneller in te voeren dan een AMvB. Die snelheid is mogelijk omdat een ministeriële regeling 
vaak een verdere uitwerking van een AMvB is. 
  

                                                      
2
 nl.wikipedia.org/wiki/Wet 

3
 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgeving 
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Tijdlijn Nederlandse wetgeving. 
 
Tijdens de lectuurstudie is het jaar 1880 als uitgangsput genomen voor het opzetten van een 
tijdslijn. 
 
 

 
 
1880 Op 25 mei 1880 verschijnt de Wet ter bescherming van diersoorten nuttig voor 

landbouw of houtteelt. 
Populair wordt dit de Nuttige Dierenwet genoemd. 
Artikel 1 geeft aan dat het verboden is in het wild levende zoogdieren en vogels 
nuttig voor de landbouw of houtteelt te vangen, te dooden, te vervoeren, af te leveren 
of ten verkoop of ter aflevering in voorraad te hebben. 
In deze uitgave van de wet worden de bedoelde zoogdieren en vogels niet met name  
genoemd. 

 
Artikel 3 beschrijft de aanwijzing van de te beschermen dieren en vogels: 
Door  Ons wordt bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur aangewezen, welke  
in  het wild levende zoogdieren of vogels, hetzij ten allen tijde, hetzij gedurende een  
gedeelte van het jaar, worden geacht voor landbouw of houtteelt nuttig te zijn. 

 

 
Dit boekwerkje verscheen voor het eerst in 1880 en werd uitgegeven door Schaafsma & 
Brouwer te Dockum (anno 2020 wordt deze plaats geschreven als Dokkum) 
Het voorwoord bij de tweede druk, mei 1895, beschrijft het doel van deze uitgave: 
Voor eene goede handhaving der wet van 25 mei 1880 (Staatsblad no. 89), is het zeer zeker 
een vereischte, dat de Ambtenaren, met die handhaving belast, de verschillende bij deze wet 
beschermde diersoorten kennen. 
Om dit te bevorderen besloot het Hoofdbestuur van “de Algemene Nederlandsche 
Politiebond”, aan de leden van den Bond te verstrekken: den tekst der wet, de daaruit 
voortgevloeide thans geldende Koninklijke Besluiten, benevens afbeeldingen en 
beschrijvingen van de beschermde diersoorten. 
Hieraan gevolg gevende, wordt dit boekje, overeenkomstig Art. 3, al. 1, van het Bonds-
Reglement, den leden aangeboden. 
Mei 1895 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 
1880 Het Staatsblad 236, van 25 augustus 1880, vermeld het verschijnen van een  
 koninklijk besluit met een aanwijzing van de dieren die ten allen tijde nuttig worden  
 geacht voor landbouw of houtteelt. 
 In dit besluit worden 44 vogelsoorten benoemd. 
 Het zijn allemaal soorten die gerekend worden tot de insectenetende vogels. 
 Soms worden nu niet meer in gebruik zijnde volksnamen genoemd zoals de  
 Dagslaper, Kersepikker, Erwtenpikkertje, Molenaartje, Hofzanger, Koevinkje, 
 Gele Akkermannetje, Ossekopje, en Langstaartje. 
 
1886 Op 15 april 1886 wordt de wet van 25 mei 1880 gewijzigd door de Wet tot  
 bescherming van diersoorten nuttig voor landbouw of houtteelt.   
  
1892 In het Staatsblad nummer 236 verschijnt een besluit van den 24sten October 1892  
 houdende nadere vaststelling van bepalingen ter uitvoering van artikel 3 van de wet 
 van 25 mei 1880 tot bescherming van diersoorten, nuttig voor landbouw of houtteelt. 
 
1893 Op het Besluit van 24 October 1892 volgt op 9 juni 1893 (Staatsblad 87) een  
 aanvulling op de uitvoering van artikel 3 van de wet. 
 Hiermee wordt het Koninklijk besluit van 25 augustus 1880 (Staatsblad nummer 164)  
 Ingetrokken. 
 Nu wordt te allen tijde nuttig te zijn voor landbouw of houtteelt: 
 De Koekoek; 
 Alle zwaluwvogels – 5 soorten; 
 De klautervogels -2 soorten; 
 De spitsbekkige zangvogels – 18 soorten; 
 De meezen – 6 soorten; 
 Een aantal meeuwen  - 5 soorten; 
 De spreeuw  
 
 Gedurende de eerste negen maanden des jaars worden geacht voor landbouw of  
 houtteelt nuttig te zijn: 
 De zwarte lijster (merel) 
 De zanglijster; 
 De veldleeuwerik.  
 
1896 In dit jaar vindt een verdere bescherming van vogels plaats en zijn vanaf dan ook de  
 kievit en nachtegaal beschermde vogelsoorten. 
 
1908 Bij Koninklijk besluit wordt afgestapt van het principe dat alleen nuttige vogels voor de 
  landbouw of houtteelt voor bescherming in aanmerking komen. 
 De Stern en een tiental andere vogels gaan ook tot de beschermde vogels behoren. 
 (Staatsblad 1908, no. 231). 
 Vooral de vleugels en de koppen van de Stern gingen als versiering van  
 dameshoeden fungeren. 
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1912 De Vogelwet 1912. 
 Wet van den 23 September 1912, houdende bepalingen tot bescherming van in het  
 wild levende vogels. 
 Artikel 1: 
 Door beschermde vogels worden verstaan alle vogels behorende tot eene der in  
 Europa in het wild levend soorten van vogels, met uitzondering van: 

het pluimvee; 
Bij artikel 1 der Jagtwet als wild aangewezen vogels.  
Dit zijn de korhoenders, patrijzen, houtsnippen, fazanten, zwanen, ganzen, eenden, 
duikeenden, watersnippen en goudplevieren; 
De bij algemeene maartegel van bestuur als schadelijk voor den land, tuin- of 
boschbouw of voor de visserij aangewezen soorten. Dit zijn dan de schollevaar, de 
blauwe reiger, de sperwer, de woudduif, de kraai, de ekster, de Vlaamsche gaai, de 
huismusch en de ringmusch. 

 
 Artikel 2: 
 Het is verboden beschermde vogels te vangen, te dooden, ten verkoop voorhanden  
 te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of te vervoeren. 
 Het is eveneens verboden huiden van beschermde vogels ten verkoop voorhanden te  
 hebben, te koop aan te bieden, te verkoopen, af te leveren of te vervoeren. 
 
 Artikel 19: 
 Vergunning kan worden verleend om de bij algemeenen maatregel van bestuur aan 
 te wijzen beschermde vogels voor de kooi of voor de jacht te vangen, ten verkoop  
 voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkoopen, af te leveren of in het  
 veld, buiten de openbare wegen en voetpaden te vervoeren. 
 
1913 Besluit van den 18den November 1913 houdende bepalingen ter uitvoering van de  
 artikels 1c, 18, 19, 23 en 33 der Vogelwet 1912. 
 Artikel 6 van dit besluit: 
 Tot de in artikel 19 der Vogelwet 1912 bedoelde vogels behoren: 
 Falconidae  havik, giervalk, witte giervalk; boomvalk. 
 Columbidae  de tortel. 
 Turdidae  merel, beflijster, kramsvogel, groote lijster, zanglijster 

koperwiek, Naumann’s lijster, vale lijster, bruine lijster,  
Siberische lijster. 

 Alaudidae  leeuwerik, boomleeuwerik, kuifleeuwerik, berg leeuwerik. 
 Bombycillidae  pestvogel. 
 Laniidae  klapekster. 
 Corvidae  raaf, kauw, Europese notenkraker, Siberische notenkraker. 
 Fringillidae  vink, keep, fratertje, barmsijsje, kleine barmsijsje, putter, sijsje, 
    Rotsmusch, Europese kanarie, kruisbek, groote kruisbek,  
    witband kruisbek, roodmusch, haakbek, groote goudvink,  
    goudvink, groenling, appelvink, geelgors,witkopgors, cirlgors, 
    grijze gors, ortolaan, boschgors, wilgengors, dwerggors,  
    rietgors, grauwe gors, sneeuwgors, ijsgors. 
 
1914 Nuttige Dierenwet 
 Dit is de opvolger van de wet uit 1880. 
 Het doel is de bescherming van in het wild levende nuttige dieren, behalve vogels. 
 De taak van deze wet is later overgenomen door de aanwijzing van  beschermde 
 diersoorten op grond van de Natuurbeschermingswet.(1967) 
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1928 Kon. Besluit 8 september 1928, Staatsblad 363. 
 De kleine roofvogelsoort, het Smelleken, verdwijnt van de lijst van niet beschermde  
 vogels. 
 De kooivogels worden teruggebracht tot: 
 De merel, de kauw, de vink, de kneu, de putter, het sijsje, de groenling en de  
 geelgors.  

Het vangseizoen werd ingekrompen tot het tijdvak van 1 October tot en met  
15 December. 

 
1936 Vogelwet 1936 
 Wet van den 31sten December 1936, Staatsblad 700, houdende nieuwe bepalingen 
 tot bescherming van in het wild levende vogels. 
 Artikel 5: 
 Het dooden, pogen te dooden, vangen of pogen te vangen van beschermde vogels is  
 verboden. 
 Vergunning kan worden verleend om beschermde vogels, behoorende tot bij  
 algemeene maatregel van bestuur aangewezen soorten, voor de kooi of voor de jacht  
 te vangen, ten verkoop voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkoopen,  
 af te leveren, zowel binnen als buten het veld te vervoeren en ten vervoer aan te  
 bieden. 
 
 Voor veel verboden, die in deze wet vastgelegd zijn, zijn wel vergunningen te  
 verkrijgen die dat verbod weer opheffen. 
 
Bij de invoering van de Vogelwet sprak Minister L.N. Deckers: 
“De wetgever moet het niet onmogelijk maken, dat men bij wijze van geoorloofde 
ontspanning een vogel in een kooi houdt en aldus zijn liefde tot de natuur tot uitdrukking 
brengt”. 
 
1937 Vogelbesluit 1937 
 ter uitvoering van de Vogelwet 1936. 
 In artikel 9 van dit Vogelbesluit worden de vogels voor de kooi benoemd:  
 De merel; 
 De kauw; 
 De vink; 
 De putter; 
 De sijs; 
 De kneu; 
 De groenling; 
 De geelgors. 
  
 Het Vogelbesluit wordt in 1994 herzien, maar vervalt in 1997. 
  
1936 Regeling uitvoering Vogelwet 1936. 
 
1954 De Kauw is onder de Jachtwet gebracht.    
 
1967 Natuurbeschermings wet. 
 Deze wet werd oorspronkelijk in 1967 vastgelegd en in 1998 ingrijpend veranderd.
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1975 Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten  
 Wet BUDEP 
 Wet van 26 juli 1975 met een gefaseerde inwerkingtreding. 
 Vervallen op 01-04-2008. 
 
1992 Gezondheid- en welzijnswet voor dieren. 

Wet van 24 september 1992, houdende vaststelling van de gezondheid- en 
welzijnswet voor dieren. 
Code BWBR0005662. 
De wet vervalt op 21.05.2021.\ 

 
1994 Vogelbesluit 1994. 
 Dit besluit vervalt op 24.12.1997. 
 
1994 Wijzigingswet Wet bedreigde uitheemse diersoort.  
 Wet van 23 juni 1994 tot wijziging van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten. 
 Code BWBR 006766/1995-08-01 

Deze wet is vervalen met ingang van 03-03-2008. 
 
1996 Regeling onbeschermde vogels 1996 en 1997. 
 Opgenomen in de stcrt 1995. Nr. J.9517459 van 21 december 1995 
 De grondslag van deze regeling is afkomstig  uit EU 79/409/EEG en  

art. 2 van het Vogelbesluit 1994.  
 

1997 Regeling uitvoering Vogelwet. 
 Wijziging regeling uitvoering vogelwet van 2 juni 1997, nr. 971920 
 De grondslag van deze wijziging ligt bij art. 20 van de Vogelwet 1936,  

en art. 10 van het Vogelbesluit 1994. 
 Art. 2 komt te luiden: 
 De soorten, bedoeld in art. 20 van de wet zijn: 

a. Voor zover de houder kan aantonen dat de vogels zijn gekweekt, alle soorten met 
uitzondering van de soorten, opgenomen in de bijlage . 

In art. 3 is het aantal soorten kooivogels uitgebreid tot 13 soorten. 
Ook de barmsijzen, goudvinken, huis- en ringmussen, spreeuwen en zanglijsters 
mogen legaal worden gehouden. 
In § 4, art. 6, wordt aandacht besteed aan ringen en registratie van vogels. 
 

1997 Besluit identificatie en registratie van dieren. 
 Besluit van 14 november 1997, houdende regelen betreffende de identificatie en  
 registratie van dieren. 
 Code BWBR 0009019 
 De grondslag van dit besluit is afkomstig van de art. 4,96,108 en 111 van de Gwwd. 
 Het besluit richt zich op honden. 
 De Gwwd vervalt op 21.05.2021. 
 
1997 Vogelbesluit 1994 
 Besluit van 3 december 1997, houdende uitvoering van de Vogelwet 1936. 

Stb. 1997 – 681, 23.12.1997 
De grondslag van dit besluit is afkomstig van art. 2,3,11,12,16,29,23,27,en 35 van de  
Vogelwet 1936 
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1997 Besluit doden van dieren. 
 Besluit van 16 mei 1997, houdende regelen ter zake van het doden van dieren. 
 Code BWBR 0008689/2013-01-01 

De grondslag van dit besluit ligt bij de (EU) richtlijn 93/119/EG en art. 1, tweede lid, 
38 en 44, eerste en tweede lid van de Gwwd. 
 
De regeling is vervallen per 01-07-2014. 

 
1998 Natuurbeschermingswet. 
 Wet van 21 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en  
 landschap. 

Code  BWBR 0009641.  
Vervallen per 01-01-2017. 
 

 
1998 Flora- en faunawet. 
 Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende  
 planten- en diersoorten. 
 Code BWBR0009640 
 In deze wet zijn opgenomen: 
 Vogelwet 1936; 

Jachtwet  1954; 
Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V)  1967 
Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten 1995; 
Vogelrichtlijn (EU) 1979 
Cites verdrag; 
Habitat richtlijn (EU) 1992 
 
De wet is vervallen op 01-01-2017. 

 
1998 Regeling onbeschermde vogels 1998. 
 Regeling van 22 april 1998, nr. J.933075 
 De grondslag van deze regeling ligt bij art. 9 van de EU richtlijn 79/409/EEG 
 en artikel 2 van het Vogelbesluit 1994. 
 
2000 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. 
 Besluit van 28 november 2000, houdende regels voor het bezit en vervoer van en de  
 handel in beschermde dier- en plantensoorten. 

De grondslag van dit besluit ligt bij art. 75, eerste lid en vierde lid, onderdelen a,b en c 
en art. 81 eerste lid van de Flora- en faunawet. 
 
Het besluit is vervallen per 01.01.2017. 

 
2003 Regeling identificatie en registratie van dieren. 
 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2003 
 Code BWBR 0014538 
 De grondslag van deze regeling ligt bij art 105 en 107 van de Gwwd 
 en art. 3 van het Besluit Identificatie en Registratie van dieren. 
  
 De regeling is vervallen in 2020. 
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2009 Beleidsregels dierenwelzijn 2009. 
Beleidsregels van de Minister van LNV van 22 december 2008, nr. 
TRCJZ/2008/3638, houdende vaststelling van beleidsregels inzake dierenwelzijn. 
Code BWBR0025046/2020-01-01. 
De grondslag van deze beleidsregel ligt  bij art. 4.81 t/m 4.89 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

 
2011 In 2011 verschijnt de Wet dieren. 
 In 2021 is deze Wet dieren nog steeds actueel. 

De ontwikkelingen van deze wet zullen in een afzonderlijk hoofdstuk geïnventariseerd 
worden. 
De tijdlijn gaat daarom verder met het jaar 2015  
 
 

2015 Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten. 
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 november 2015, nr. 
DGAN-PDJNG 15151244, houdende vaststelling van beleidsregels over de kwaliteit  
Van de opvang van beschermde inheemse diersoorten, beschermde uitheemse 
diersoorten en diersoorten die niet zijn opgenomen. 
Code BWBR0037263/2017-01-01. 
De grondslag van deze beleidsregel ligt bij art. 4.81 van de Algemene wet 
bestuursrecht en art. 2.2 eerste lid van de Wet dieren. 

 
2015 Wet natuurbescherming. 
 Wet van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de natuur. 
 Code BWBR 0037552. 
 De Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet van 1998 zijn  
 samengevoegd in de Wet natuurbescherming. 
 De wet is sinds 1 januari 2017 van kracht. 
 In 2021 gaat de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet. 
 
2016 Besluit natuurbescherming. 
 Besluit van 11 oktober 2016, houdende regels ter uitvoering van de Wet  
 natuurbescherming. 
 Staatsblad 2016, 383. 
 
2016 Regeling natuurbescherming. 
 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 oktober 2016,  

nr. WJZ/16153443, houdende de regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming  
en het Besluit natuurbescherming. 
 

2018 Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten. 
 Beleidsregel van de Minister van LNV van 14 mei 2018, nr. WJZ/18020686, inzake de   
 kwaliteit van de opvang van invasieve uitheemse diersoorten. 
 Code BWBR 0040911/2018-05-17 

De grondslag van deze beleidsregel ligt bij art. 4.81 van de Algemene wet 
bestuursrecht en bij de (EU) verordening 1143/2014. 
 

2016 Omgevingswet. 
 Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de  
 fysieke leefomgeving. 
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2016 Aanvullingswet natuur Omgevingswet. 
 Via de aanvullingswet natuur Omgevingswet gaan de natuurbeschermingsregels over  
 in het stelsel van de Omgevingswet. 
 De aanvullingswet natuur voorziet in wijzigingen van de Omgevingswet. 
 Staatsblad 2016, 34 
 Internet consultatieronde inclusief Memorie van toelichting. 
 
2019 Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. 
 De meeste inhoudelijke regels voor de bescherming van de natuur uit de Wet 
 natuurbescherming (zie 2016) zullen via het aanvullingsbesluit natuur een plaats  
 krijgen in vier AMvB’s  van de Omgevingswet. 
 Internet consultatieronde inclusief Nota van toelichting. 
 
2020 Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet. 
 De aanvullingsregeling natuur Omgevingswet bevat regels die nodig zijn voor de  

toepassing van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit natuur bij de 
Omgevingswet en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur. 
Internet consultatieronde inclusief toelichting. 

 
2020 Besluit tot wijziging van het Besluit Identificatie en Registratie van dieren. 
 Code WGK 010981 
 Datum van ingaan is 01-07-2020. 
 Dit besluit heeft betrekking op de geitenhouderij. 
 De grondslag ligt bij het Besluit identificatie en Registratie van dieren. 
 
2020 Regeling  Identificatie en Registratie van dieren. 
 Code BWBR 0014538/2020-07-01 
 De grondslag van deze regeling ligt bij art 105 en 107 van de Gwwd 
 en art. 3 van het Besluit Identificatie en Registratie van dieren. 
 De regeling van 2003 is hiermee ingetrokken. 
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De Wet dieren 
 
2011 Wet dieren. 
 Wet dieren van 19 mei 2011, houdende een integraal kader voor regels over  
 gehouden dieren en daar aan gerelateerde onderwerpen.  
 Code BWBR 003250. 
 
 Met het van kracht worden van de Wet dieren, worden de volgende wetten  
 ingetrokken: 

a. Kaderwet diervoeders; 
b. Diergeneesmiddelen wet; 
c. Wet op de dierenbescherming; 
d. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990; 
e. De wet van 9 juli 2007, houden de wijziging van de wet op de uitoefening van de 

diergeneeskunde 1990. 
 
De Wet dieren vormt het kader voor de regels over het gedrag van mensen jegens 
dieren en voor de risico’s die dieren of van dieren afkomstige producten met zich mee 
kunnen brengen. 
 
De Wet dieren is op 12 juli 2011 uitgegeven en op 1 januari 2013 in werking getreden. 
Er kunnen vier onderwerpen binnen de wet worden onderscheiden: 
1. Diergeneesmiddelen in werking sinds 1.1.2013; 
2. Diervoeder  in werking sinds 1.1.2013 
3. Dierenwelzijn  in werking sinds 1.7.2017 
4.   Diergezondheid  in werking vanaf 21.5.2021 

 
 
Specifiek voor de bepalingen en regelingen die hangen aan de Wet dieren, gaan we verder 
met de tijdlijn vanaf 2011. 
 
2012 Besluit dierlijke producten. 
 Besluit van 2 november 2012, houdende regels met betrekking tot dierlijke producten. 
 Code BWBR 0032335 

De grondslag van dit besluit ligt bij artikel 3.1,3.2,3.3,3.6.6.3, 7.1  
en 10.2 van de Wet dieren. 
 
 

2012 Regeling dierlijke producten. 
 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2012,  

nr. WJZ/12346914, houdende regels met betrekking tot dierlijke producten.  
Code BWBR 0032462 
De grondslag van deze regeling ligt bij art. 3.3, eerste lid, 3.4, derde lid,  
6.2, eerste lid, 6.4, eerste lid en 7.6 van de Wet dieren. 

 
2012 Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren. 
 Besluit van 2 november 2012, houdende regels met betrekking tot de handhaving van  
 de Wet dieren en enige andere aangelegenheden met betrekking tot die wet. 
 Code BWBR 0032334. 
 De grondslag van de wet ligt bij artikel 7.8, eerste lid, 8.8 en 10.8 van de Wet dieren. 
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2012 Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren. 
 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012,  

nr. WJZ/1236345, houdende regels met betrekking tot de handhaving van de Wet  
dieren en enige andere aangelegenheden met betrekking tot de wet. 
Code BWBR 0032523  

 
2012 Besluit diergeneesmiddelen. 
 Besluit van 2 november 2012, houdende nadere regels omtrent diergeneesmiddelen. 
 Code BWBR 0032386. 

De grondslag van dit besluit ligt bij de artikelen 2.7, eerste lid, 2.8, tweede lid, 
onderdeel d, vierde lid, onderdeel b, en vijfde lid, 2.19, eerste en tweede lid, derde lid, 
onderdeel g, vierde en vijfde lid, 2.20, eerste en tweede lid, 2.21, eerste, vierde en 
vijfde lid, 2.22, eerste lid, 2.25, eerste en derde lid, 3.1, 6.2, eerste lid, 6.3, eerste 
lid, 7.1, 7.2, 7.3, derde lid, 7.4, 7.5, vierde lid, 7.8, 7.9, 10.2, en 11.1, eerste lid, van 
de Wet dieren. 

 
2012 Regeling diergeneesmiddelen. 
 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, 
 Nr. WJZ/12375453, houdende regels inzake diergeneesmiddelen. 
 Code BWBR0035217. 
 

De grondslag bij deze regeling ligt bij de artikelen 2.19, derde lid, onderdelen c, d en 
f, 2.20, derde lid, 2.22, derde lid, 2.25, tweede lid, 5.1, vierde lid, 7.2, eerste lid, 
tweede volzin, en tweede lid, tweede volzin, aanhef, 7.3, derde lid, 7.4, tweede lid, 
onderdeel a, 7.5, vierde lid, 7.6, eerste en derde lid, 7.9, 9.1, eerste en vierde lid, 
en 6.4 in samenhang met 2.19, tweede, vierde en vijfde lid, 2.20, tweede lid, 2.21, 
eerste lid, 2.22, tweede lid, 7.2, eerste lid, eerste volzin, tweede lid, eerste volzin, en 
derde lid, en 7.6, eerste lid, van de Wet dieren; 

de artikelen 4, eerste lid, 5, onderdeel b, en 6, tweede lid, van de Wet op de 
uitoefening van de Diergeneeskunde 1990, 

de artikelen 2.1, vierde lid, 2.3, derde lid, 2.5, tweede lid, 2.8, tweede lid, onderdeel 
b, 2.13, onderdelen a, b, d, e en j, 2.14, tweede lid, 2.18, vierde lid, 3.1, tweede 
lid, 3.2, tweede lid, 3.4, vierde lid, 3.5, eerste lid, 3.6, vijfde lid, 3.19, tweede lid, 3.22, 
vierde lid, 4.1, tweede lid, 4.2, tweede en derde lid, 4.3, tweede lid, 4.6, onderdeel d, 
onder 2°, 4.8, onderdelen d, e en g, 4.9, eerste lid, 4.10, tweede lid, 4.11, derde 
lid, 4.18, eerste lid, aanhef, 4.21, tweede lid, 4.23, 5.1, derde lid, 5.2, eerste, tweede 
en derde lid, 5.3. tweede lid, 5.4, tweede tot en met vierde lid, 5.7, tweede lid, 5.8, 
eerste lid, 6.2, tweede lid, 7.6, eerste lid, onderdelen g, h en i, 8.1, tweede 
lid, 8.3, 8.4, 8.5, eerste lid, 8A.1, vijfde lid, 8A.2, zesde en zevende lid, 8A.3, tweede 
lid, 8A.5, eerste lid, 8A.8, tweede lid, 8A.11, eerste lid, 8A.13, derde lid, 9.1, 9.3 van 
het Besluit diergeneesmiddelen; 

de artikelen 2.19, derde lid, onderdelen c, d en f, 2.20, derde lid, 2.22, derde lid, 2.25,  
tweede lid, 5.1, vierde lid, 7.2, eerste lid, tweede volzin, en tweede lid, tweede volzin, 
aanhef, 7.3, derde lid, 7.4, tweede lid, onderdeel a, 7.5, vierde lid, 7.6, eerste en 
derde lid, 7.9, 9.1, eerste en vierde lid, en 6.4 in samenhang met 2.19, tweede, vierde 
en vijfde lid, 2.20, tweede lid, 2.21, eerste lid, 2.22, tweede lid, 7.2, eerste lid, eerste 
volzin, tweede lid, eerste volzin, en derde lid, en 7.6, eerste lid, van de Wet dieren; 

de artikelen 4, eerste lid, 5, onderdeel b, en 6, tweede lid, van de Wet op de 
uitoefening van de Diergeneeskunde 1990, 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.7&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.20&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.21&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.21&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.25&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=3.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=6.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=6.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=6.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.9&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=10.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.20&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.25&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=5.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.9&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=9.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=6.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.20&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.21&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.21&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004730&artikel=4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004730&artikel=5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004730&artikel=6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004730&artikel=6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.13&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.14&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.18&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.9&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.10&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.11&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.11&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.18&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.21&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.23&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.7&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=6.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=7.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.11&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.13&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=9.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=9.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=9.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.20&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.25&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.25&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=5.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.9&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=9.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=6.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.20&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.21&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004730&artikel=4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004730&artikel=5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004730&artikel=6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004730&artikel=6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
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de artikelen 2.1, vierde lid, 2.3, derde lid, 2.5, tweede lid, 2.8, tweede lid, onderdeel 
b, 2.13, onderdelen a, b, d, e en j, 2.14, tweede lid, 2.18, vierde lid, 3.1, tweede 
lid, 3.2, tweede lid, 3.4, vierde lid, 3.5, eerste lid, 3.6, vijfde lid, 3.19, tweede lid, 3.22, 
vierde lid, 4.1, tweede lid, 4.2, tweede en derde lid, 4.3, tweede lid, 4.6, onderdeel d, 
onder 2°, 4.8, onderdelen d, e en g, 4.9, eerste lid, 4.10, tweede lid, 4.11, derde 
lid, 4.18, eerste lid, aanhef, 4.21, tweede lid, 4.23, 5.1, derde lid, 5.2, eerste, tweede 
en derde lid, 5.3. tweede lid, 5.4, tweede tot en met vierde lid, 5.7, tweede lid, 5.8, 
eerste lid, 6.2, tweede lid, 7.6, eerste lid, onderdelen g, h en i, 8.1, tweede 
lid, 8.3, 8.4, 8.5, eerste lid, 8A.1, vijfde lid, 8A.2, zesde en zevende lid, 8A.3, tweede 
lid, 8A.5, eerste lid, 8A.8, tweede lid, 8A.11, eerste lid, 8A.13, derde lid, 9.1, 9.3 van 
het Besluit diergeneesmiddelen. 

 

2014 Besluit houders van dieren.  
 Besluit van 5 juni 2014, houdende regels met betrekking tot houders van dieren. 
 Code BWBR 0035217. 

 
De grondslag van dit besluit ligt bij de artikelen 2.1, derde en vijfde lid, 2.2, tweede, 
derde, zevende, negende en tiende lid, 2.3, tweede en vierde lid, onderdeel a, 2.8, 
tweede en vierde lid, 2.9, derde lid, 2.10, eerste tot en met vierde lid, 2.16, eerste 
lid, 7.1, 7.2, eerste lid, 7.3, vijfde lid, 7.5, vierde lid, 7.8, eerste lid, en 10.4, eerste lid, 
van de Wet dieren. 

 
2014 Wijziging van het Besluit houders van dieren. 

Besluit van 17 juni 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in 
verband met het stellen van regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige 
activiteiten met gezelschapsdieren. 
Staatsblad 2014, nr. 232. 
 
De grondslag van deze wijziging ligt bij de artikelen 2.2, tiende lid, onderdeel b, c, d,  
e, f, g, k, l, m, n, en p, 2.6, tweede lid, onderdeel a, b, d, e, en f, 2.7, tweede lid, 
onderdeel a, c, d, g, k, l en m, 2.8, vierde lid, onderdeel a, 2.16, eerste lid, in 
samenhang met artikel 7.1, 7.2, tweede lid, onderdeel c, d, e, g, en i, en 7.6, tweede 
lid, onderdeel c, van de Wet dieren. 
 
Bij de wijziging is een Nota van toelichting aanwezig. 

 
2014 Regeling houders van dieren. 
 Regeling van de Staatssecretaris van Economische zaken van 23 juni 2014,  
 Nr. WJZ/14101268. houdende regels met betrekking tot het houden van dieren. 
 Code BWBR 0035248. 

 
De grondslagen voor deze regeling liggen bij de artikelen 2.1, vierde lid, 2.5, eerste 
lid, 6.2, eerste lid, 6.3, tweede lid, 6.4, 7.1, 7.6, eerste en tweede lid, 10.1, derde lid, 
en 10.4 van de Wet dieren en de artikelen 1.22, tweede lid, 1.25, 2.52, derde 
lid, 2.54, vijfde lid, 2.55, derde lid, 2.63, eerste lid, 2.65, tweede lid, 2.69, tweede 
lid, 5.2, 6.2 en 6.3 van het Besluit houders van dieren. 

 
2014 Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid gezelschapsdieren. 
 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 juni 2014, 
 Nr. WJZ/14057677, met betrekking tot het bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in  
 art 3.1, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. 
 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.13&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.14&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=2.18&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.19&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=3.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.9&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.10&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.11&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.11&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.18&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.21&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=4.23&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.7&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=5.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=6.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=7.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.11&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=8A.13&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=9.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=9.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032386&artikel=9.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.9&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.10&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.16&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.16&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.5&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.8&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=10.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=10.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=6.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=6.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=6.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=7.6&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=10.1&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=10.4&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=1.22&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=1.25&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=2.52&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=2.52&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=2.54&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=2.55&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=2.63&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=2.65&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=2.69&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=2.69&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=5.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=6.2&g=2020-07-24&z=2020-07-24
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&artikel=6.3&g=2020-07-24&z=2020-07-24
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2015 Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid gezelschapsdieren. 
 Besluit van de Staatsecretaris van Economische Zaken van 3 juni 2015. 
 Nr. WJZ/14213594, houdende wijziging van het Bestuit erkenning bewijs van  
 Vakbekwaamheid gezelschapsdieren. 
  
 De grondslag van deze wijziging ligt bij paragraaf 3,2 van het Besluit houders van  
 dieren. 
 
2017 Besluit doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming. 
 Besluit van 19 augustus 2017, houdende wijziging van het Besluit houders van  
 Dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder  
 voorafgaande bedwelming. 
 Staatsblad 2017, 326 
 
 De grondslag van deze wijziging ligt bij de artikelen 2.10, vierde en vijfde lid, 7.1, 7.2,  

tweede lid, 7.3, eerste lid, 7.5, vierde lid, 7.6, eerste en tweede lid, en 7.8 van de Wet 
dieren,de artikelen 2.10, vierde en vijfde lid, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.3, eerste lid, 7.5, 
vierde lid, 7.6, eerste en tweede lid, en 7.8 van de Wet dieren. 

 
2019 Evaluatie Wet dieren.  
 In september 2019 worden we als NBvV via een vergadering van hobbydierhouders  
 met het Ministerie van LNV geïnformeerd over de evaluatie van de Wet dieren. 
 Het doel is te onderzoeken wat de doeltreffendheid van de wet is. 

Het adviesbureau berenschot te Utrecht heeft in 2020 de NBvV uitgenodigd deel te 
nemen aan een verbredingssessie 2 = houders van gezelschapsdieren. 
In verband met de overheidsmaatregelen rond de corona-viris uitbraak, heeft dit 
overleg via een video-verbinding plaats gevonden. 
Ook zijn de evaluatievragen van dit bureau schriftelijk beantwoord. 

 
2020 Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene  
 Europese diergezondheidswetgeving. 
 Een memorie van toelichting uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
 nr. 35 398, nr. 3 vergaderjaar 2019 – 2020  
  
 De (EU) diergezondheidsverordening zal in Nederland worden uitgevoerd bij en 
 krachtens de Wet dieren. 
 In het belang van een goede uitvoering van de verordening stelt dit wetsvoorstel voor  

de Wet dieren op enkele technische punten te wijzigen. 
 
2020 Besluit diergezondheid. 
 Besluit van ….. , houdende regels met betrekking tot de preventie en bestrijding van  
 dierziekten en tot wijziging van: 
 Het Besluit dierlijke producten; 
 Het Besluit diergeneesmiddelen; 
 Het Besluit handhaving en overige zaken Wet deren; 

Het Besluit houders van dieren.  
 
De grondslag van dit besluit ligt bij de artikelen 2.2, tiende lid, 2.4, tweede lid, 2.5, 
tweede lid, 2.6, tweede lid, 2.7, tweede lid, 2.12, 3.1, tweede lid, 5.4, tweede lid, 
artikel 6.4, eerste lid, artikel 7.2, tweede lid, 9.8, tweede en zesde lid, 9.9, eerste en 
tweede lid, 10.2, eerste lid, en artikel 11.1 van de Wet dieren;  

 
In 2020 is dit Besluit nog in het stadium van internetconsultatie. 
 
 



18 
 

 
   


