
Van:             Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit                    21 februari 2023 
 
Onderwerp: Verbod op het houden van damherten 
 
 
Beste meneer/mevrouw, 
 
Het wordt verboden om damherten te houden 
Het damhert (Dama dama) staat niet op de Huis- en hobbydierenlijst van de overheid. Deze lijst gaat 
in op 1 januari 2024. Zoogdieren die niet op de lijst staan mogen vanaf die datum niet meer worden 
aangeschaft zonder ontheffing. Ook mag er dan niet meer mee gefokt worden zonder ontheffing. U 
mag wel de dieren houden die u al heeft. Als ze zijn overleden kunt u ze echter zonder ontheffing niet 
meer vervangen door nieuwe dieren.  
 
Wij begrijpen dat u ongerust bent 
Wij begrijpen dat u ongerust bent over de situatie die u en ons te wachten staat. Met deze brief leggen 
wij u uit wat u kunt doen om het houden van damherten voort te kunnen zetten.  
 
Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil procederen 
Het PVH is een stichting die zich onder meer inzet voor het houden van zoveel mogelijk soorten 
dieren. (zie onze website www.huisdieren.nu) Zolang het dierenwelzijn goed en gewaarborgd is.. Wij 
zijn van mening dat het damhert prima gehouden kan worden als de huisvesting en verzorging in orde 
zijn. Het PVH wil daarom het verbod dat op 1 januari 2024 intreedt juridisch aanvechten. Wij denken 
juridisch sterk te staan. 
 
Een Gids Goede Praktijken 
Wij vinden het belangrijk dat precies beschreven wordt wat nodig is om het damhert goed te houden. 
Dat moet wat het PVH betreft gedaan worden in een zgn. Gids Goede Praktijken (GGP). De GGP 
Damhert moet door de gezamenlijke houders van damherten worden ontwikkeld. Er moet één GGP 
Damhert komen die voor iedereen geldt. Het PVH kan daarbij helpen en heeft medio maart een GGP 
“Bouwstenen” beschikbaar die u kunt gebruiken. 
 
Sluit u aan bij de SectorOrganisatie van het PVH 
Samen staan we sterk. In kennis, geld en invloed. Het PVH begeleidt verenigingen en hertenkampen 
die zijn aangesloten bij de SectorOrganisatie van het PVH. Wij vragen € 100.00 dit is voor 
verenigingen met minder dan 50 leden. Daarboven is het 2 euro per lid. De bedragen voor 2023 
moeten nog worden vastgesteld in de eerstkomende SO vergadering op 13 maart a.s. 
Als het GGP Damhert wordt opgesteld door een werkgroep van damhert houdende leden, dan zal het 
PVH het verbod op het houden van damherten juridisch aanvechten. 
 
Neem contact met ons op 
Op 13 maart ’s avonds houdt het PVH in Barneveld een bijeenkomst voor de leden van de 
SectorOrganisatie. Dan lichten we de juridische strategie toe en geven we uitleg over het opstellen van 
een GGP. Als u zich op tijd aanmeldt, kunt u die avond van de partij zijn. Lukt dat niet? Dan gaan we 
na die datum informatie ook per e-mail delen. Contact: info@huisdieren.nu. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Marysia Zolik 
Voorzitter PVH 


