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georganiseerde kynologie. De verkorte versie aan pers en politiek is als 
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Door: het kernteam’Projectplan Fairfok, einde van de rashonden?’ 

Staatssecretaris Dijksma informeert Tweede Kamer 

onjuist over de gezondheid van rashonden 

 

Op 12 februari j.l. heeft Staatssecretaris Dijksma een brief gestuurd aan de 

Tweede Kamer met betrekking  tot het projectplan Fairfok (Gezonde en Sociale 

hond in Nederland). Hierin wordt gemeld dat de Raad van Beheer op Kynologisch 

Gebied dit projectplan aan de Staatssecretaris heeft aangeboden op 27 

november 2014. De Staatssecretaris gaat in haar brief nader op een aantal 

ambities en maatregelen in en zij geeft aan dit plan te ondersteunen en ”daarbij 

de vinger aan de pols te houden”. 

Er is echter zowel inhoudelijk als procesmatig het een en ander niet correct met 

het projectplan Fairfok en dit is tevens niet correct door de Staatssecretaris in 

haar brief overgenomen. Zij heeft de niet correcte basis in haar brief zelfs nog 

versterkt. Zie de volgende 5 aandachtspunten: 

 

1. De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied is een vereniging van 

verenigingen, onder andere en vooral verantwoordelijk voor de 

stamboomafgifte van de rashondenfokkerij in Nederland. Het projectplan 

Fairfok is door de Raad van Beheer zonder afstemming met haar leden en 

zonder vaststelling door haar leden tot stand gebracht en is op 27 

november j.l. zonder deze vaststelling aangeboden aan de 

Staatssecretaris. Dit had, conform het Kynologisch Reglement van de Raad 

van Beheer, niet mogen gebeuren.  

 

2. Het projectplan Fairfok kent een groot pakket van ambities en 

maatregelen die ogenschijnlijk goed lijken, maar die juist ondermijnend 

zijn voor de gezonde rashondenfokkerij. De gezondheidssituatie van de 

rashonden verbetert juist niet met het projectplan Fairfok. De 

rashondenfokkerij zal daardoor juist verdwijnen en straks zijn er alleen 

nog maar stamboomloze look-alikes te verkrijgen die gefokt zijn zonder 

gezondheidsonderzoeken via het grijze circuit.  Afstemming met de 

achterban had kunnen zorgen voor een functioneel, betaalbaar en effectief 

gezondheidsbeleid in aanvulling op hetgeen de achterban al doet.  

 



3. Het projectplan Fairfok kent voor het grote pakket ambities en 

maatregelen een volstrekt discutabele feitenbasis, we citeren (paragraaf 

2.2 sub 2): 

“Uit ouder onderzoek van E. Gubbels is gebleken dat circa 40 procent van 

de rashonden in Nederland ziek is. Omdat er geen recente cijfers 

beschikbaar zijn over de gehele populatie rashonden wordt verondersteld 

dat dit anno 2014 onveranderd is.”  

 

Het ouder onderzoek van E. Gubbels dateert uit 1998-2000 en is dus 15 

jaar oud, dat zijn 7 hondenfokgeneraties. En dit is de enige 

verantwoordingsbasis die de Raad van Beheer geeft voor haar ambitieuze 

beleidsplan. Dat is volstrekt beneden de maat. In de afgelopen jaren 

hebben de rasverenigingen en de rashondenfokkers hard gewerkt aan de 

verbetering van de gezondheid van hun rassen. De aanname van de Raad 

van Beheer over de gezondheidstoestand van haar eigen rassen anno 

2014 is dus niet gebaseerd op feitenmateriaal. Nader onderzoek was dus 

nodig geweest, alvorens er een beleidsplan werd gepresenteerd aan de 

Staatssecretaris. Het projectplan Fairfok is gebaseerd op een 

ongefundeerde stellingname. 

 

4. De Rijksoverheid heeft in april 2014 het onderzoek ‘Incidentie van 

schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van 

gezelschapsdieren’ afgerond. Uit dit rapport blijkt dat juist de zogeheten 

look-alikes ziek zijn en de dierenarts bezoeken, niet de rashonden. Zo 

blijkt dat slechts 6,4% van de Chihuahua’s die de dierenarts bezocht 

hebben in de onderzoeksperiode een rashond-Chihuahua te zijn. De rest 

was look-alike en dus een niet-rashond! Ook bij de Franse Bulldoggen en 

de Labradors zijn het voornamelijk de look-alikes die ziek zijn. Voor alle 

helderheid, in Nederland gefokte rashonden hebben altijd een stamboom 

met een zogeheten NHSB-nummer en zijn altijd gechipt met een chip die 

begint met de cijfers 528140. 

Het lijkt er dus op dat de problematiek met de look-alikes de reputatie van 

de rashonden aan het ondermijnen is. De focus is op de verkeerde groep 

gericht, namelijk de rashonden van de rashondenfokkers die vallen onder 

de stamboomregels van de Raad van Beheer. Deze had gericht moeten 

zijn op de look-alikes uit het grijze fokkerscircuit, dus de niet-rashonden. 

 

5. Mocht het projectplan Fairfok een dubieuze feitenbasis kennen, het 

projectplan is nog enigszins eerlijk hierover. Zie hiervoor punt 3. De 

Staatssecretaris gaat in haar brief echter nog verder hierin. In haar brief 

staat:  

“Men wil ook een reductie van het aantal zieke rashonden bewerkstelligen, 

van circa 40% anno 2014 naar 10% in 2024.” 

 



Hier is geen sprake van enige nuancering zoals nog in het projectplan 

Fairfok staat, namelijk dat de 40% slechts een aanname is, gebaseerd op 

verouderd onderzoek, maar het wordt nu zelfs als hard feit neergezet. Dit 

is, mede in het licht van het gestelde onder punt 4 een stelligheid die niet 

gebaseerd is op feiten. De brief van de Staatssecretaris is dus ook 

gebaseerd op een ongefundeerde stellingname. 

 

Niemand kan de gezondheid van levende have garanderen. Maar de 

rashondenfokkerij doet er alles aan om de pups die zij fokt op basis van 

gezondheidsonderzoeken en kennis van erfelijke gebreken zo gezond mogelijk te 

laten zijn. Nogmaals, dat kan geen garantie zijn voor de gezondheid van iedere 

individuele pup, maar het is het beste fokproduct dat u op het gebied van 

honden kunt krijgen. Daarnaast nemen diverse rashondenfokkers 

verantwoordelijkheid voor hun pups in redelijkheid en billijkheid zoals het geven 

van vergoeding van de aankoopprijs gedurende een bepaalde periode, al dan niet 

gepaard gaand met terugname van de pup, mocht een pup helaas toch niet 

volledig gezond blijken te zijn. De stamboomloze hondenfokkerij  met look-alikes 

doet dit alles niet. En de onredelijke smartegeldclaims van sommige pupkopers 

maken de rashondenfokkerij kapot ten gunste van de look-alikes. Dit zijn 

opportunistische Amerikaanse toestanden. 

De Nederlandse rashondenfokkerij verlangt van haar overkoepelende organisatie 

Raad van Beheer dat zij eerst, samen met haar achterban, zaken nader 

onderzoekt en op basis hiervan een correct, werkbaar en een gezonde 

rashondenfokkerij stimulerend beleidsplan opstelt. Tot die tijd verwijzen wij de 

publieke opinie en de Staatssecretaris naar het gestelde onder punt 3, de zieke 

look-alike. Het moet maar eens afgelopen zijn met de ongefundeerde 

stellingnames tegen de rashond.  


