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Onderwerp: Actie Dierenbescherming, ‘Stop de foute puppyhandel’  

 

Geachte heer Van Dam, 

 

De hond is een zeer geliefd en gewild huisdier. Helaas uit deze status zich niet in de wijze waarop veel 

van deze honden 'geproduceerd' worden.  Voornamelijk in Oost-Europese landen als Hongarije en 

Slowakije, maar ook in ons eigen land, worden pups massaal gefokt in zogeheten puppyfabrieken. Zij 

groeien op in erbarmelijke omstandigheden en worden te vroeg bij hun moeder weggehaald. Vervolgens 

worden deze pups massaal geëxporteerd naar landen als Nederland. Hier worden ze aan onwetende 

consumenten aangeboden tegen concurrerende, lage prijzen.  

 

Uit het rapport 'Fairfok' van de Raad van Beheer, zoals eind 2014 gepresenteerd en geaccepteerd door 

uw Ministerie, blijkt dat van bijna de helft van de 150.000 honden die  jaarlijks in ons land worden 

aangeschaft de herkomst niet bekend is. Het vermoeden, dat mede gevoed wordt door diverse bronnen 

in binnen- en buitenland en dat ook door uw Ministerie wordt onderschreven, is dat het overgrote deel 

van deze 74.000 honden hun herkomst vinden in de Oost-Europese puppyfabrieken.  

 

Voor de meeste van deze honden geldt dat ze beginnen met een oneerlijke achterstand op het gebied 

van gezondheid en socialisatie. Voor de consument betekent dit dat ze een hoog risico lopen op het 

aanschaffen van een hond met gezondheidsklachten en gedragsstoornissen die kunnen leiden tot 

onnodig veel zorg, stress en hoge dierenartskosten.  

 

Om u een completer beeld te geven van de welzijnsmisstanden van de honden in de puppyfabrieken: 

 De nodige (medische) zorg wordt (deels) onthouden: de pups en fokteven lopen een aanzienlijk 

groter risico op aantasting van gezondheid; 

 Slechte huisvesting en hygiëne: er bevinden zich tientallen, soms meer dan honderd pups in 

een schuur. Het risico op overdracht van besmettelijke ziekten is daarmee groot;  

 Preventieve zorg wordt onthouden: de nodige entingen zijn vaak niet of maar gedeeltelijk 

gegeven. Hierdoor zijn de pups niet volledig beschermd tegen ziektes als Parvo of Rabiës;   

 Pups worden te vroeg bij hun moeder weggehaald: het immuunsysteem kan zich hierdoor niet 

goed ontwikkelen. Dit leidt op korte en lange termijn tot gezondheidsproblemen; 

 Slechte socialisatie: doordat pups in minimale omstandigheden worden gefokt, schiet de 

socialisatie snel tekort. Het gevolg is dat honden moeilijk wennen aan dagelijkse omgang met 

mensen en omgeving en daardoor afwijkend gedrag kunnen vertonen;  

 Uitputtende transporten: vanuit Oost-Europa duurt een transport voor de vaak toch al verzwakte 

pups al snel meer dan twaalf uur. Het transporteren gaat vaak in bulk, met regelmatig te weinig 

water en voer; 

 Levenslange opsluiting voor fokteven: duizenden moederhonden zitten hun hele leven 

opgesloten en worden volgespoten met hormonen met als doel zoveel mogelijk pups te 

produceren. Zonder daglicht, in kleine hokken en zonder vrijheid om 'gewoon' een hond te zijn. 

 

De Dierenbescherming is van mening dat er moet worden opgetreden tegen de foute hondenhandel. Op 

dit moment hebben foute handelaren en fokkers praktisch vrij spel in Nederland. Dat dit anders moet, is 
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evident. Tegelijkertijd is er geen eenvoudige, eenduidige oplossing. Dit realiseert de Dierenbescherming 

zich terdege. Dat neemt niet weg dat wij vinden dat er concrete stappen worden genomen waar deze 

voorhanden zijn. Wij willen u in dit verband attenderen op twee wettelijke regelingen, zoals deze in 

België en Frankrijk van kracht zijn. De betreffende wetgeving zorgt op nationaal niveau voor de 

noodzakelijke transparantie. In Nederland ontbreekt het helaas aan vergelijkbare, specifieke regelgeving.  

 

In België bestaan zogeheten 'witte lijsten' waarop staat welke landen en welke individuele buitenlandse 

fokkers voldoen aan de Belgische (minimum-)regels voor de fok van honden. Alleen fokkers die hieraan 

voldoen, mogen hun honden naar België exporteren. Een eerste selectie aan de poort dus, zodat de 

consument  kan kiezen uit een betrouwbaarder aanbod.  

 

In Frankrijk moeten advertenties waarin honden te koop worden aangeboden, informatie over de dieren 

bevatten, zoals chipnummers, herkomst, nestgrootte, wel of geen geregistreerde rashond. Daarbij moet 

elke aanbieder zich, particulier of bedrijfsmatig, laten registreren bij de overheid. Het bijbehorende 

registratienummer kan vervolgens ook via de advertenties worden geraadpleegd, en geeft aanvullende 

achtergrondinformatie over de aanbieder. Het betreft hier onder meer informatie over of de fokker 

bedrijfsmatig of een particulier is, het aantal aangeboden nestjes en het vestigingsadres. Deze registratie 

biedt inzicht in de omvang en de herkomst van de hondenhandel. En biedt bovendien voor de fiscus 

aanknopingspunten om de belastingontduiking van deze miljoenenhandel tegen te gaan. 

 

De Dierenbescherming heeft een petitie gehouden om steun te vinden voor ons pleidooi om de goede 

voorbeelden uit België en Frankrijk over te nemen in de Nederlandse wet- en regelgeving. Wij zijn ervan 

overtuigd dat dit een noodzakelijke eerste stap is om de hondenhandel transparanter en eerlijker - voor 

dier én de goedwillende consument - te maken.  

 

De Dierenbescherming vraagt aan u: Neem de goede praktijken uit België en Frankrijk over en maak 

een eind aan de foute hondenhandel! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Mevrouw  drs. F.F. Lamkamp,  

Directeur/Bestuurder 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

 

 


