Regelwijzer hobbypluimvee
1. Aanschaf
Koop gezonde dieren. Bij voorkeur via een ras- of fokvereniging.
2. Dierenwelzijn
U bent verplicht om uw dieren goed te verzorgen. Hoe? Ga naar Levende Have of stel een
vraag.
3. Hanen
Hanen mogen geen overlast veroorzaken. De gemeente kan daarom verbieden om binnen de
bebouwde kom hanen te houden. Echter, in het geval dat u er met uw hanen, eerder
woonde dan een klager, staat u sterk. Vraag bij problemen advies aan Kleindierliefhebbers
Nederland (KLN).
4. Ziekten
Je bent verplicht om te melden als veel pluimvee opeens ziek wordt en doodgaat. Oorzaak
kan vogelgriep zijn. Melden bij Gezondheidsdienst Dieren Telefoon 0900-1770 (bereikbaar van 8.00 tot
17.00 uur).

5. Mest
Tot 250 vogels zijn er geen regels op gebied van mest.
6. Tentoonstelling of manifestatie
Gaat u met uw pluimvee naar een tentoonstelling of manifestatie? Dan moeten uw dieren
ingeënt zijn tegen pseudovogelpest (NCD). De lokale kleindierliefhebbersverenigingen
verzorgen deze vaccinaties.
7. Transport
Je mag dieren vervoeren. Aan kleinschalig vervoer zijn geen regels gesteld. De NVWA bepaalt
per geval of er sprake is van kleinschalig vervoer.
8. Hygiëne
Als er vogelgriep heerst is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de mest niet verspreid
wordt via schoeisel, fiets- of autobanden. Loop zelf geen mest van wilde vogels de stal in.
9. Overschot pluimvee
Fokken van pluimvee gaat gepaard met een surplus aan hanen. Deze dieren kunnen naar
vrienden, familie of aan derden worden verkocht. De regelgeving waaraan je moet voldoen
als je dieren niet naar vrienden of familie gaan is in de Wet dieren niet erg duidelijk. Je moet
aannemelijk maken dat je niet bedrijfsmatig handelt. In de Toelichting op de wet (let wel, dat
is niet de wet zelf, en heeft niet zomaar rechtskracht) staat dat als je een dier aflevert anders
dan aan vrienden of familie (nog los van of je er geld voor krijgt) al sprake kan zijn van
bedrijfsmatig handelen. Terwijl er jurisprudentie is over bedrijfsmatig handelen m.b.t. dieren
waarin hele andere criteria gelden, die gaan over commerciële activiteit. Dit klopt dus niet.
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.
10. Doden van pluimvee
Je mag als houder zelf pluimvee doden. Doden kan nodig zijn voor de slacht van hanen en
soepkippen of wanneer een dier ernstig lijdt. Het doden is wel aan regels gebonden. Eerst

moet het dier verdoofd worden, voordat het gedood wordt. Helaas is een goed
verdovingsapparaat moeilijk verkrijgbaar en buitensporig duur.

