Persbericht d.d. 19 februari 2015
Staatssecretaris Dijksma informeert Tweede Kamer
onjuist over de gezondheid van rashonden
Op 12 februari j.l. heeft Staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer per brief
geïnformeerd waarin zij een nadere toelichting geeft op het projectplan Fairfok
(Gezonde en Sociale hond in Nederland) dat op 27 november 2014 aan haar is
overhandigd.
De Staatssecretaris geeft aan dit plan, dat in samenwerking met verschillende
partijen uit de gezelschapsdierensector tot stand is gekomen en waarbij de Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland de voortrekkersrol op zich heeft
genomen, te omarmen en bij te willen dragen aan de begeleiding van het
uitvoeringsproces. De eigen achterban van de Raad van Beheer en met name de
rashondenfokkers, zijn hierbij volledig buiten spel gezet.
Het projectplan Fairfok mist de juiste grondslag om verregaande maatregelen te
rechtvaardigen. Omdat recente cijfers met betrekking tot de gezondheid van
rashonden ontbreken, wordt in het plan verondersteld dat de uitkomst van een
niet gepubliceerd onderzoek uit 1998 van de heer Ir. E. Gubbels, waarin hij stelt
dat circa 40% van de rashonden in Nederland ziek is, anno 2014 onveranderd is.
De staatssecretaris meldt in haar brief aan de Tweede Kamer echter als stellig
feit dat anno 2014 circa 40% van de rashonden ziek is. Dit staat in het geheel
niet vast.
Het in april 2014 in opdracht van de overheid uitgevoerde incidentie onderzoek
geeft ook geen aanleiding te veronderstellen dat 40% van de rashonden ziek is.
Uit dit onderzoek blijkt dat vooralsnog het grootste deel van de onderzochte
honden met gezondheidsproblemen geen rashonden maar look-alikes betreft.
Deze look-alikes worden gefokt door fokkers die niet georganiseerd zijn en zich
niet onderwerpen aan (fok)reglementen en gezondheidsonderzoek. Deze honden
hebben geen stamboom en zijn dus geen rashond. Ze lijken echter wel op
rashonden en worden er dus in de publieke opinie mee verward.
Het beleid van rasverenigingen van de afgelopen jaren blijkt wel degelijk effect
te hebben op de gezondheid van de rashondenpopulatie. De aangekondigde
maatregelen behoeven nadere uitwerking en zijn op dit moment niet realistisch
of verifieerbaar. Bovendien wordt op geen enkele manier inzichtelijk gemaakt
hoe de door de Staatssecretaris genoemde reductie van de vermeend huidige
40% zieke rashonden naar 10% in 2024 wordt bewerkstelligd, te meer daar
recente, betrouwbare gegevens over zieke rashonden ontbreken.
De in het projectplan Fairfok geformuleerde ambities creëren een irreëel
verwachtingspatroon bij potentiële pup kopers en hondenbezitters en werken
torenhoge claims richting rashondenfokkers in de hand. Het gevaar is

levensgroot dat de rashondenfokkers afhaken waardoor hun plaats zal worden
ingenomen door ongeorganiseerde fokkers die zich met de fokkerij van lookalikes aan ieder (fok)reglement en onderzoek onttrekken. Het projectplan Fairfok
zorgt daarmee juist, in tegenstelling tot haar ambities, dat de gezondheid van de
hondenpopulatie in Nederland zal verslechteren.
.
Door:
Het kynologisch actieteam tegen het voorgelegde projectplan Fairfok.
Frits-Jan van Wijk, Jenny Homan, Sigrid Hafkenscheid
N.B. Dit actieteam is voorstander van een goed en zorgvuldig gezondheidsbeleid
voor de rashondenfokkerij. Het projectplan Fairfok vormt daarvoor echter geen
goede basis.
U kunt ons bereiken via kernteamfairfok@gmail.com

