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Veel misstanden bij puppy’s

Hondse
praktijken
Illegale hondenhandel is een groot probleem. Puppy’s worden
onder slechte omstandigheden gefokt, vervoerd en verkocht.
Nietsvermoedende kopers zitten vervolgens met de problemen. Om nog maar te zwijgen over het lot van de puppy’s.

 ‘Het eerste jaar was onze hond gezond.
Maar daarna bleek zijn gezondheid een
groot rampenplan. We moesten minimaal
twee keer per maand naar de dierenarts.
Achteraf kwamen we erachter dat de moeder ook de halfzus bleek te zijn. Er was
binnen dezelfde stamboom doorgefokt.’
Helaas gaat het hier niet om een incident,
blijkt uit onze enquête naar problemen bij
de aankoop van een hond. ‘Veel diarree,
gevoelige darmen en een fors gedrags
probleem’, ‘problemen met de gewrichten’, ‘heupafwijking’, ‘bloed bij ontlasting’,
‘gebitsproblemen en overgewicht’ en
‘hartafwijking’, is een greep uit de ellende
die ons panel schetste. Het is om verdrietig van te worden. Vooral als je bedenkt
dat het kopen van een nieuwe hond iets
moois zou moeten zijn. Helaas worden
deze mooie momenten soms overschaduwd door de pijn van onze nieuwe beste
vriend. En de kosten waar je als eigenaar
dan mee wordt opgezadeld.

Illegale hondenhandel

Er is een grote vraag naar puppy’s in ons
land. Volgens verschillende schattingen
worden er jaarlijks 150.000 tot 200.000
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honden geboren en geïmporteerd. Dit
aantal ligt in 2020 en 2021 waarschijnlijk
hoger, omdat door corona de vraag naar
huisdieren is gestegen. Bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn
sinds 2014 jaarlijks gemiddeld ongeveer
96.000 geboortes en 26.000 geïmpor
teerde honden geregistreerd. Volgens
Piko Fieggen, programmamanager Verantwoorde Omgang Gezelschapsdieren
bij de Dierenbescherming, zegt dat nog
niets over de oorsprong. ‘Binnen het
illegale circuit is voor buitenlandse pups
die ongezien het land binnenkomen een
Nederlandse chip en Nederlandse geboor-

21%

van onze panelleden die in
de afgelopen 5 jaar een pup
kochten, deed dit op Marktplaats

temelding mogelijk. Maar van ongeveer
50% van de nieuwe honden is de herkomst
onduidelijk. De algemeen geaccepteerde
aanname is dat het merendeel hiervan uit
buitenlandse fokkerijen komt.’
Er is geen goed zicht op de omstandigheden waaronder het fokken van deze dieren
in het buitenland plaatsvindt. Wel zijn er
signalen dat zogeheten broodfokkers of
puppyfabrieken moederhonden als fokmachines gebruiken. Daardoor worden er
te veel nestjes achter elkaar geboren. Het
komt voor dat fokkers de pups op te jonge
leeftijd bij hun moeder weghalen en ze
onder slechte omstandigheden vervoeren.
Ook fokken ze op bepaalde uiterlijke kenmerken, zoals extreem korte snuiten. Dat
is goed voor de verkoop, maar slecht voor
de gezondheid van de puppy’s. Die gaan
met een groot risico op ziektes en sociale
stoornissen over de toonbank.

Waar koop je hem?

We vroegen onze panelleden waar zij in
de afgelopen vijf jaar een pup kochten.
38% kocht de puppy rechtstreeks bij
een beroepsfokker. Op de tweede plek
staat Marktplaats: 21% haalde hier de pup
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vandaan. Met als reden dat de gewenste
pup daar snel beschikbaar was en ze zo
wachtlijsten konden omzeilen. Een groot
nadeel is dat je niet altijd weet met wie je
te maken hebt. Het kan gaan om een particulier of een goede fokker, maar ook om
geïmporteerde honden of een broodfokker
die onder verschillende advertentienamen
nestjes aanbiedt. De panelleden die kozen
voor een beroepsfokker, deden dit omdat
ze die als betrouwbaarder inschatten.
Maar wie denkt dat broodfokkerij alleen
bij buitenlandse honden voorkomt, komt
volgens de Dierenbescherming bedrogen
uit. ‘Jaarlijks komen ongeveer 20.000
van de nieuwe honden uit de binnenlandse beroepsfokkerij. Een deel daarvan
uit grootschalige of broodfokkerij’, zegt
Fieggen. ‘Een schuur met daarin 50 tot
100 fokteven is daarbij niet ongewoon.’

Zonder chip geïmporteerd

Op Nederlandse fokkers en handelaren
wordt ‘risicogericht toezicht gehouden’. De
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
treedt op waar risico op overtreding het
grootst is. Niet iedere verkoper wordt dus
vooraf door de toezichthouder gecontroleerd. Vertrouw ook niet zomaar op de
bewering van een verkoper dat de hond uit
Nederland komt. De NVWA stelde in 2019
overtredingen vast waarbij buitenlandse
puppy’s zijn geïmporteerd zonder chip.
En demissionair minister Schouten van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) schrijft in een Nota van Toelichting
dat het eenvoudig was voor buitenlandse

fokkers om aan Nederlandse chips en
paspoorten te komen. Buitenlandse pups
konden hierdoor gemakkelijk worden aangemerkt als Nederlandse pups.

Je pup als ‘zaak’

Zo’n puppy is al snel je beste vriend. Dan
voelt het gek om hem als ‘zaak’ of ‘product’ te zien. Toch is dat wat hij juridisch
gezien is. Koop je de hond bij een professionele fokker? Dan heb je recht op een
goed ‘product’, net als bij bijvoorbeeld een
wasmachine. De hond moet voldoen aan
wat normaal van een hond mag worden
verwacht. Dus hij moet gezond zijn, zodat
hij een hondenleven lang meekan.
Meld een probleem binnen twee maanden
na ontdekking en geef de verkoper een
redelijke kans om het op te lossen. Als de
pup binnen zes maanden na aankoop iets
mankeert, dan gaat de wet ervan uit dat
het gebrek vanaf het begin aanwezig was.
Een verkoper die niet kan bewijzen dat het
probleem door de koper is ontstaan, moet
het dier dan ‘herstellen of vervangen’.
Lukt dat niet, dan kun je vragen om de
koopovereenkomst te ontbinden. Dit klinkt
allemaal heel klinisch, want de kans is
groot dat je al zo aan het beestje gehecht
bent, dat je dit helemaal niet wilt.
Ook na zes maanden kun je nog recht
hebben op garantie. Je moet dan zelf
bewijzen dat het gebrek al bij aankoop
aanwezig was. Dat is moeilijk, maar soms
vast te stellen door de dierenarts. Denk bij
‘herstel’ van een pup aan een vergoeding
van (een deel van) de operatiekosten. u


Tips bij
de koop van
een pup
• Check of er recensies zijn over de
aanbieder
• Kijk uit voor aanbieders met ad
vertenties voor veel verschillende
rassen en kruisingen
• Ga meerdere keren langs bij de
fokker, laat de hond niet thuis
afleveren
• Bekijk de leefomstandigheden
van pup en moeder
• Controleer of de pup is gechipt.
Dit moet uiterlijk binnen 7 weken
na de geboorte zijn gedaan.
• Check of de hond is geregistreerd
op naam van de verkoper en of hij
een hondenpaspoort heeft
• Check of de pup een inentings
bewijs heeft en is ontwormd
• Laat de pup zelf keuren door een
dierenarts
• Kijk voor meer informatie op
nvwa.nl/letopbijaanschafpup
• Ben je slachtoffer van illegale
hondenhandel? Meld dit op:
nvwa.nl/illegalehondenhandel
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Mijn ervaring

‘Dit is wel
erg zielig voor
Monty’
Toen Ghislaine Swaving en haar moeder een pup zochten, informeerden
ze eerst bij een rasvereniging naar
betrouwbare fokkers. Om zo een
miskoop te voorkomen. Helaas pakte
dat anders uit. ‘In 2017 kochten we
onze pup Monty bij zo’n aanbevolen
fokker. We mochten het acht weken
oude hondje bekijken en alles leek
in orde. In 2019 riep de vereniging
alle reutjes op voor een keuring bij
een dierenarts. Hierdoor ontdekten
we dat er sprake was van fokfouten:
Monty heeft een te kort borstbeen,
last van ernstige vernauwing van de
neusgaten en de ogen zijn te groot
voor de kassen. Hij krijgt niet genoeg
lucht, wordt langzaam blind en heeft
waarschijnlijk vaak hoofdpijn. Gelukkig mag er tegenwoordig niet meer
met deze honden gefokt worden,
want dit is erg zielig voor de hond.
Een door een rasvereniging aangeschreven fokker was voor ons helaas
geen garantie op een gezonde hond.’
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Deze herstelkosten kunnen al snel hoger
zijn dan het aankoopbedrag. ‘Omdat
een hond een speciale zaak is, vinden
sommige rechters het gepast dat de
volledige herstel- of operatiekosten door
de verkoper worden betaald. Maar dit
is per situatie verschillend’, zegt Just de
Wit, jurist van de Koninklijke Honden
bescherming. Naast herstelkosten kun
je ook gevolgschade proberen te eisen,
zoals dierenartskosten. Maar in dat geval
moet de tekortkoming ook kunnen worden
toegerekend aan de verkoper. De Wit: ‘Dat
kan het geval zijn als komt vast te staan
dat het om een fokker gaat die onzorgvuldig heeft gefokt. Bijvoorbeeld als hij weet
dat er erfelijke aandoeningen zijn binnen
het ras, maar hij hier niet op heeft getest.’Zorg er in ieder geval voor dat je als koper
vooraf goed onderzoek doet naar een
pup en de omstandigheden waaronder hij
wordt verkocht (zie de tips op pagina 11).

Nieuwe regels

Een pup moet uiterlijk binnen zeven
weken na geboorte zijn gechipt door een
chipper of dierenarts. En binnen acht weken moet de pup op naam van de houder
zijn geregistreerd bij een aangewezen
portaal. Dit betekent dat vaak een fokker
de eerste registratie van de hond zou
moeten doen. Maar volgens demissionair
minister Schouten van LNV kwam dit in
de praktijk zelden voor en wezen fokkers
de nieuwe eigenaar van de hond op de
registratieplicht. Hierdoor bleven fokkers
buiten beeld.
Vanaf 1 november moet het met nieuwe
regels duidelijker worden waar een
hond vandaan komt en van wie hij een
chip en paspoort kreeg. Zo moeten
alle fokkers en importeurs zich met een
Uniek Bedrijfsnummer (UBN) registreren
bij de RVO. Maar ook als je als particulier een nestje puppy’s krijgt, moet je
je registreren. Voor alle nieuw geregistreerde honden in Nederland wordt een
EU-dierenpaspoort verplicht. Dit geldt ook
voor honden die van eigenaar wisselen.
Het is dan dus verboden een hond te
kopen zonder EU-dierenpaspoort, net als
dat het nu al verboden is om een hond

Je kunt er niet altijd
op vertrouwen dat
een hond echt uit
Nederland komt

te kopen zonder chip of registratie.
Chips mogen alleen nog maar worden
geleverd aan iemand die geregistreerd is
als chipper, dierenarts of andere diergeneeskundige. En voortaan registreert een
dierenarts het chip- en paspoortnummer
bij een daarvoor aangewezen portaal. Als
een chip dan toch in het illegale circuit
belandt, is als het goed is de laatste
persoon die de chip in bezit had terug te
vinden. Dit moet de illegale hondenhandel
beperken. ‘Maar het zou nog mooier zijn
als de aanbieder verplicht is om het UBN
openbaar te maken’, vindt Fieggen. ‘En dat
de hondenkoper dit kan controleren op
een website van de overheid, zoals ook in
Frankrijk het geval is. Daarmee creëer je
de nodige transparantie. Wij geloven dat
malafide of illegale aanbieders dan makkelijker aan het licht komen.’
Belangenbehartigers zoals de Dieren
bescherming, Dier & Recht en de Sophia
vereniging slaan de handen ineen op
Fairdog.nl. Zij willen hiermee een betrouwbaar online platform voor hondenhandel
bieden. Fieggen: ‘Aanbieders die op dit
platform willen adverteren, mogen dat
pas doen als zij door het platform gecontroleerd zijn en blijven. Dierenartsen,
wetenschappers, fokkers, importeurs van
buitenlandse asiel- en zwerfhonden en
dierenbeschermingsorganisaties bepalen
samen waar de aanbieders aan moeten
voldoen.’ Het platform zou per 1 septem
ber 2021 online moeten staan, maar die
datum is door corona zes maanden door
geschoven. Met nieuwe regels en een platform met gecontroleerd aanbod is een ge
zondere markt hopelijk iets dichterbij. 

Smaakt dit
naar meer?
Word lid en krijg direct toegang tot alle
onafhankelijke tests en informatie.
Ja, vertel me meer

Gids

