
Naar aanleiding van de media aandacht voor de gezondheidssituatie bij (ras)honden heeft de Raad van 
Beheer de volgende reactie opgesteld. 
---------------------------------------------------- 
De vereniging Raad van Beheer is het overkoepelende orgaan op het gebied van de kynologie in Nederland.
Hij heeft onder andere tot doel het voeren van stamboekhouding en de bevordering van de gezondheid en 
het welzijn van (ras)honden en (ras)hondenpopulaties.
 
Rashondenfokkerij pakt samen met overheid en wetenschap gezondheidsproblemen 
rashonden aan

De Raad van Beheer heeft in eerdere reacties op de media-aandacht voor de situatie bij rashonden 
en look-alikes, al aangegeven dat hij herkent en erkent dat er gezondheidsproblemen kunnen 
voorkomen bij (ras)honden. De Raad van Beheer is van mening dat aantasting van gezondheid en welzijn zo
veel als mogelijk voorkomen moet worden. Daarom zijn in het duurzame fokbeleid van de Raad van Beheer 
gezondheid en welzijn van gefokte honden leidend en zijn er al verschillende maatregelen getroffen. 
Aanvullend hierop zijn er in het recentelijk uitgegeven projectplan ‘Fairfok’ nieuwe maatregelen 
aangekondigd. 

Betrouwbaar onderzoek overheid naar gezondheidsproblemen honden 
In juni 2013 is de overheid, in samenwerking met de specialisten van het Expertisecentrum Genetica van de 
Universiteit Utrecht, gestart met een onderzoek naar de gezondheidsproblemen bij honden en katten. De 
Raad van Beheer ondersteunt het onderzoek van de overheid en ziet dit onderzoek als leidend bij de 
bepaling van de actuele stand van de gezondheidssituatie bij honden. 
Bij andere particuliere onderzoeken ontbreekt vaak de wetenschappelijke en objectieve onderbouwing van 
de resultaten en zorgt de publicatie van resultaten voor onjuiste of onvolledige conclusies. 

Doel van het onderzoek van de overheid is om gegevens over rasgebonden erfelijke ziekten en schadelijke 
raskenmerken representatief vast te stellen. Met deze wetenschappelijk onderbouwde informatie kan gericht 
duurzaam fokbeleid verder worden ontwikkeld voor een beter welzijn en gezondheid van de (ras)hond. 

Een belangrijke conclusie van het onderzoek van het ministerie is dat de officiële rasverenigingen van deze 
hondenrassen in hun fokbeleid al goede maatregelen treffen voor het terugdringen van de in het onderzoek 
aangetoonde aandoeningen. Een tweede belangrijke conclusie is dat het beeld van de gezondheid van de 
hondenrassen in Nederland wordt bepaald door niet-rashonden zonder stamboom, de look-alikes. Deze 
honden worden door dierenartsen wel benoemd als rashond terwijl ze dat niet zijn. Zo is van de Chihuahua’s
slechts 6%, van de Franse Bulldoggen slechts 12% en van de Labrador Retriever slechts 20% van de 
onderzochte populatie een rashond met officiële stamboom. De overige honden, 80% tot 94%, zijn geen 
rashond met stamboom waardoor de fokker bij het fokken niet hoeft te voldoen aan de maatregelen van de 
aangesloten rasverenigingen en de Raad van Beheer om te komen tot gezonde honden. 

Rasverenigingen stellen wel eisen aan het fokken van rashonden. De landelijke vereniging Raad van Beheer
die de officiële stambomen uitgeeft is dit overeengekomen met zijn verenigingen en de aangesloten fokkers. 
Zo werken zij samen aan gezonde en sociale rashonden. Aan niet-rashonden zonder stamboom worden 
geen eisen gesteld wat betreft gezondheid, welzijn en sociaal gedrag. Deze honden vallen buiten de 
regelgeving van rashondenverenigingen en de Raad van Beheer. Toch bepalen juist deze honden volgens 
dit onderzoek wel het beeld dat mensen hebben van een rashond.

Informatie pupkopers bij aanschaf 
Het onderzoek van de overheid geeft tevens aan dat de pupkoper zich er beter bewust van dient te worden 
dat hij zich voor de aanschaf van een pup moet laten informeren over hetgeen de fokker gedaan heeft om te 
zorgen dat de gefokte hond zo gezond en sociaal mogelijk is. 
De Raad van Beheer ziet een duidelijke verantwoordelijkheid bij pupkopers om zich vooraf goed te 
oriënteren over de aanschaf van een (ras)hond en de gezondheidssituatie binnen een ras. De Raad van 
Beheer heeft daartoe een openbare database waarin geregistreerde gezondheidsonderzoeken van alle 
rashonden opvraagbaar zijn. De Raad van Beheer en de bij haar aangesloten rasverenigingen verstrekken 
informatie over de gezondheidssituatie binnen het ras en de maatregelen 



die verantwoorde fokkers nemen. Het ministerie van EZ heeft daarnaast met ondersteuning van de sector 
het Landelijk 
Informatiecentrum Gezelschapsdieren ingesteld voor neutrale en verantwoorde informatie aan 
potentiële pupkopers. 

Plan ‘Fairfok’ voor gezonde en sociale hond in Nederland 
De problemen die zich voordoen binnen de hondenfokkerij zijn niet ontstaan in de laatste jaren. De 
acties en inspanningen van de Raad van Beheer richten zich sinds enkele jaren op het verbeteren van de 
gezondheid van de rashond. 
Op verzoek van het ministerie van EZ is de Raad van Beheer de organisator en initiator van het project ‘de 
gezonde(re) en sociale hond in Nederland’. Doel van dit project is om, samen met de belangrijkste 
organisaties uit de hondensector maatregelen te implementeren die de gezondheid, het gedrag en het 
welzijn van honden in Nederland structureel verbeteren. Op 27 november 2014 heeft de Raad van Beheer 
het projectplan aangeboden aan Staatsecretaris Dijksma van EZ. Staatssecretaris Dijksma noemt het plan 
een belangrijke stap op weg naar gezondere rashonden. 

Het plan wordt ondersteund door: 
1. Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht 
2. Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 
3. Wageningen University and Research Centre 
4. Koninklijke Hondenbescherming 
5. Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) 
6. Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH) 
7. Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) 
8. HAS Hogeschool Den Bosch 
9. Van Hall Larenstein 
10. Citaverde College. 

De Raad van Beheer zet zich samen met zijn leden en fokkers onverminderd in voor de gezondheid 
en het welzijn van de rashonden in Nederland. De uitvoering van het duurzaam fokbeleid, ondersteund door 
het ministerie van EZ, zal prioriteit blijven houden om op termijn te komen tot het resultaat dat voor iedereen 
belangrijk is: het fokken van gezonde en sociale honden. 


