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RAAD VAN BEHEER VOLOP IN DE MEDIA OVER CORONAPUPS 

De enorm toegenomen vraag naar honden als gevolg van de aanhoudende lockdownmaatregelen, leidt tot 

impulsaankopen en speelt de malafide hondenhandel in de kaart. Daarom probeert de Raad van Beheer het 

publiek zo veel mogelijk voor te lichten over de verantwoorde aanschaf van een stamboompup – een pup uit een 

goed nest, maar je moet wel even geduld hebben. Bekijk hier de belangrijkste media waarin wij de afgelopen tijd 

ons verhaal deden.

Het Financieele Dagblad

In Het Financieele Dagblad van 23 

december jl. vertelt directeur Rony 

Doedijns in het artikel ‘De pandemie-

puppy is niet aan te slepen’: ‘Er is in Nederland veel vraag 

naar honden. De meerderheid van onze fokkers heeft 

één of twee nestjes per jaar. Daarnaast heb je beroeps-

matige kennelhouders, met look-alikes zonder 

stamboom. Maar het is niet genoeg.’ Volgens Doedijns 

komen er ‘vrachtwagens vol puppy’s legaal én illegaal 

Nederland binnen, uit met name Oost-Europa’.  

Lees het hele artikel

‘Spraakmakers’ NPO Radio 1 

Op 18 en 19 januari jl. besteedde het radioprogramma 

‘Spraakmakers’ uitgebreid aandacht aan de toegenomen 

vraag naar pups. Onder meer de Raad van Beheer en de 

Nederlandse Labrador Vereniging komen aan het woord. 

Directeur Rony Doedijns: ‘De vraag naar puppy’s is 

verdubbeld in het afgelopen jaar. Onze fokkers voeren 

een strikt beleid, en geven niet zomaar pups aan 

iedereen mee. Zij doen het niet voor het geld. Dan 

worden de wachttijden natuurlijk wel lang.’ Doedijns ziet 

dat er handelaren in het gat duiken, die het wel voor het 

geld doen. Mensen willen niet wachten en komen bij 

deze malafide handel terecht. Doedijns: ‘Die pups komen 

veelal uit het buitenland, uit landen waar men het niet zo 

nauw neemt met welzijn en gezondheid.’  

Beluister de uitzending van Spraakmakers

NRC Handelsblad

In NRC Handelsblad verscheen op 22 

januari jl. het artikel ‘Honden op het (thuis)kantoor’, waarin 

Rony Doedijns ingaat op de enorme toename van pupver-

koop: ‘Veel mensen die altijd al een puppywens hadden, 

hebben er nu de tijd voor. Dat zien we landelijk, maar ook 

internationaal. Fokkers van populaire hondenrassen, zoals 

labradors, hebben wachtlijsten van wel een jaar.’ Nu de 

vraag naar puppy’s zo is toegenomen, heeft Doedijns zo 

zijn eigen redenen tot zorg: de toename van illegale 

import. “Nederland loopt internationaal voorop in dieren-

welzijn, maar tegelijkertijd komen er vrachtwagenladingen 

puppy’s, naar schatting tachtigduizend per jaar, uit 

Oost-Europa binnen. En daar wordt niet op een verant-

woorde manier geld mee verdiend.”  

Lees het hele artikel

Sociale media

Naar aanleiding van een publicatie in het AD van 6 

januari jl. over de malafide hondenhandel wezen wij 

onder andere via sociale media op de veilige keus voor 

een stamboomhond: ‘Daar waar we al bang voor waren 

wordt steeds duidelijker zichtbaar. Ondanks alle waar-

schuwingen blijft men pups uit broodfok en malafide 

handel aanschaffen. De fokkers van stamboomhonden, 

die aan allerlei eisen moeten voldoen, blijven verant-

woord fokken en pupkopers selecteren. Juist nu: kies je 

pup verstandig en heb geduld! Een stamboomhond is en 

blijft een verantwoorde, verstandige keuze.’ 

Kijk ook op www.puppyverschillen.nl

Wij blijven er op hameren: Kies je pup verstandig en heb 

geduld!
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PLAN OVERHEID TEGEN MALAFIDE HONDENHANDEL: 
Registratie verplicht voor elke fokker, ook bij één nest

Vanaf zomer 2021 is iedereen die een nestje honden fokt verplicht om een registratienummer aan te vragen 

bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij maakt het niet uit of iemand meerdere nesten 

per jaar fokt of slechts één. Dit staat in een concept-Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarvan de 

internetconsultatie (de periode waarin iedereen commentaar kan geven) onlangs is afgerond. 

De AmvB met als titel “Besluit houders van dieren en het 

Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbe-

teren van de identificatie en registratie van honden en 

het registeren van chippers” is bedoeld om de groot-

scheepse illegale handel in honden en pups tegen te 

gaan. Voor een AMvB  is geen instemming van de Eerste 

of Tweede Kamer nodig.

Marktplaats

De Tweede Kamer maakt zich al langere tijd zorgen over 

de malafide handel, waarbij te jonge, niet of onvolledig 

gevaccineerde honden (uit Oost-Europa maar ook elders 

vandaan) door malafide handelaren worden geïmpor-

teerd en doorverkocht via populaire handelssites als 

Marktplaats. Dierenwelzijn en dierengezondheid zijn 

hierbij ondergeschikt. Maar ook de volksgezondheid kan 

in gevaar komen. In sommige landen is rabiës nog niet 

uitgeroeid, maar ook andere zoönosen kunnen zo 

ongezien de grens passeren. 

Malafide handel inperken

Minister Schouten van LNV wil nu de vele lacunes in de 

controle en vastlegging inperken door de registratie van 

honden strenger te maken. Het wordt de malafide handel 

weliswaar niet onmogelijk gemaakt – er blijven mensen 

die het zullen proberen – maar in ieder geval wordt het 

stukken lastiger. Om de maatregelen effectief te laten 

zijn, gelden ze ook voor  bonafide fokkers, zelfs al gaat 

het om iemand die in zijn hele leven maar één nestje fokt. 

Er is wel een duidelijk verschil tussen dit nieuwe registra-

tienummer en het UBN-nummer dat een beroepsmatige 

fokker nu moet hebben en waaraan allerlei voorwaarden 

verbonden zijn. 

Mochten er nog wijzigingen optreden in deze regelge-

ving, dan hoort u dat meteen van ons.

(Bron: DogZine.eu) 

LEES HET STANDPUNT VAN DE RAAD VAN BEHEER  

OVER DEZE  EXTRA MAATREGEL OP PAGINA 7!

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities en hondensportevenementen die vallen onder de rechtsmacht 

(KR) van de Raad van Beheer, is het verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij 

u te hebben en op verzoek te tonen aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijn-

Team is eveneens gerechtigd het paspoort van uw hond te controleren. 

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Deze campagne is een initiatief van:
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Standpunt Raad van Beheer extra maatregel I&R 

De Raad van Beheer is uiteraard voor maatregelen die de malafide fokkerij en handel effectief tegengaan. Wel zien 

we een tendens dat de grote groep fokkers die zich netjes aan de regels houden, waaronder de 6.000 fokkers van 

stamboomhonden, steeds meer regels opgelegd krijgt omdat een kleine groep fokkers of handelaren zich niet aan 

deze regels houdt. Wij hebben ons sterk uitgesproken tegen maatregelen die weer extra kosten of administratieve 

lasten opleveren bij onze fokkers. De fokkers van stamboomhonden en alle gegevens zijn immers al geregistreerd 

en volledig transparant en herleidbaar. 

De Raad van Beheer heeft in zijn reactie op de consul-

tatie vorig jaar augustus richting de overheid de volgende 

punten aangegeven: 

 →  Chippers van de Raad van Beheer vallen onder de 

beroepsmatige chippers en zijn onder de Raad van 

Beheer geregistreerd. Dit punt heeft de overheid 

overgenomen. Onze chippers zijn de meest ervaren 

hondenchippers in Nederland met de meeste 

chiphandelingen en met de meeste hondenrassen. 

 →  Uit onze Databank Honden blijkt dat fokkers van 

stamboomhonden hun pups netjes registreren. Het 

achterwege laten van registratie vindt dus duidelijk 

plaats bij fokkers van niet-stamboomhonden. Weer 

worden hier algemene regels opgelegd omdat een 

kleine groep zich niet aan de regels houdt. 

 →  Fraude met chips en paspoorten komt niet voor bij de 

registratie door de Raad van Beheer. Wij hebben een 

gesloten systeem met onze eigen nummerreeks 

52814000, waarin nog nooit fraude heeft 

plaatsgevonden met chips of chipnummers. Weer 

worden hier algemene regels opgelegd omdat een 

kleine groep zich niet aan de regels houdt. 

 →  De nieuwe regel is met name extra belastend voor een 

fokker die éénmalig een nestje fokt. Deze groep is in 

aantallen juist relatief groot. Het is van belang deze 

groep fokkers te behouden, omdat deze mede zorgt 

voor bonafide aanbod van stamboomhonden - iets wat 

de overheid wil stimuleren. 

 →  Deze verandering in de I&R zorgt voor een extra 

handeling door onze chippers. Zij zullen extra tijd 

moeten besteden aan voorlichting aan de fokker. Dit 

zorgt voor een extra last van onze chippers. Goede en 

gerichte voorlichting door de overheid is hierin van 

belang.   

 →  De overheid gaf aan dat de registratie door de fokker 

voor een registratienummer slechts 15 minuten tijd kost 

en dat men de kosten schat op ca. € 19,-. Ook hier geldt 

weer dat dit extra drempels opwerpt voor de 

hobbyfokker die eenmalig een nestje fokt. Dit past niet 

in het algemene belang van het stimuleren van divers 

en verantwoord gefokt bonafide aanbod.      

De Raad van Beheer blijft zich inzetten voor de belangen 

van fokkers van stamboomhonden. Wij zouden graag 

zien dat de handhaving op de bestaande regelgeving 

verbeterd wordt en dat er ingezet wordt op het tegen-

gaan van import van (malafide) handel en op het stimu-

leren van bonafide aanbod door minder regelgeving voor 

de verantwoorde hobbymatige fokkers. De (malafide) 

handel is het afgelopen jaar enorm toegenomen en wordt 

inmiddels geschat op meer dan 50 tot 70 procent van het 

totale aanbod.

 

Dat het met de handhaving niet altijd goed gaat, blijkt wel 

uit bijgaand artikel van Animals Today over de NVWA 


