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FairDog: unieke samenwerking in de sector voor gezonde, sociale honden in Nederland 
 
Een toegankelijk, betrouwbaar aanbod van gezonde, sociale honden in Nederland. Met dat 
doel voor ogen hebben dierenartsen, dierenwelzijnsorganisaties, hondensector en 
wetenschap de krachten gebundeld onder de naam FairDog. FairDog gaat zich de komende 
jaren inzetten voor kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse 
herplaatsers, de reductie van malafide import en voor een website met betrouwbaar 
aanbod van honden. Want de wereld van de hondenhandel en -fokkerij is nu nog complex 
en diffuus en er zijn problemen op het gebied van diergezondheid en -welzijn.  
 
In Nederland hebben zo'n 1,2 miljoen huishoudens een hond, samen goed voor 1,5 miljoen 
honden. Op de kat na het meest gehouden huisdier. Naar schatting is er elk jaar vraag naar 
150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod blijft achter, is versnipperd en bovendien 
niet altijd even betrouwbaar. Dit laat teveel ruimte voor malafide praktijken. Waar moet je 
zijn als je op zoek bent naar een hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, de 
kennis die een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? Je ziet als consument door de 
bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond 
uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich 
meedraagt.  
 
Uniek samenwerkingsverband 
Om de aanschaf van een gezonde, sociale hond te vergemakkelijken, hebben de 
beroepsorganisatie van dierenartsen (KNMvD), Dierenbescherming, Raad van Beheer en de      
Universiteit Utrecht FairDog in het leven geroepen. Dit is een vervolg op en uitbreiding van 
het platform FairFok. Naast de vier initiatiefnemers zijn ook welzijnsorganisaties en 
instellingen uit het groene onderwijs betrokken. Wat het samenwerkingsverband in de 
sector zo uniek maakt, is dat alle partijen hun eigen mening hebben, maar het doel door 
iedereen gedragen wordt: gezonde, sociale honden in Nederland. Daar kun je gewoon niet 
tegen zijn! 
 
Dierenwelzijn 
De KNMvD participeert in FairDog als belangenbehartiger van dierenartsen. Het bevorderen 
van dierenwelzijn is één van de kerntaken van de dierenarts. De gezondheid en het welzijn 
van honden vallen hier uiteraard ook onder, inclusief het vermogen van de hond om zich aan 
te passen aan de Nederlandse maatschappij. Hiervoor is een goede start onmisbaar. FairDog 
zet zich dan ook in om het aantal gezonde, sociale pups en ziektevrije, goed gesocialiseerde 
buitenlandse herplaatsers te verhogen. Een offensief tegen de malafide hondenfokkerij en - 
handel. 
  
Het belang van voorlichting en voorbereiding 
Om zoekende hondenkopers te helpen, werkt FairDog aan een website waar alleen 
betrouwbaar aanbod op komt. Dit gaat samen met kwaliteitscriteria voor de fokkerij. Denk 
aan gebieden als gezondheid en welzijn van moederdier en pups, socialisatie en gedrag, 
fokmethode en huisvesting van de honden. Er komen tools die helpen om tot een juiste 
match tussen hond, mens en omgeving te komen. Of het nu gaat om honden uit eigen land 



of uit het buitenland. Bij de import van honden uit het buitenland komen er wel extra zaken 
kijken. Zoals transparantie over de selectie en herkomst, inzicht in gedrag van de te 
herplaatsen dieren, veilig transport met het oog op welzijn en het leveren van een bijdrage 
aan het oplossen van problemen met zwerfhonden in land van herkomst. De expertise van 
dierenartsen is hard nodig om de insleep van vreemde ziekten door buitenlandse honden te 
voorkomen dan wel te herkennen en bestrijden. Eigenaren kunnen ook rekenen op de 
signaal- en adviesfunctie van hun dierenarts, bijvoorbeeld over de juistheid van bijgeleverde 
documentatie en het sociale gedrag van de hond.  
 
Samengevat moet elke belangstellende er straks van op aan kunnen dat de hond die je via 
FairDog vindt een gezonde en sociale hond is, die op een verantwoorde wijze is gefokt of 
geïmporteerd, en dat je de juiste informatie hebt om samen een mooie toekomst tegemoet 
te gaan.  
 
Wie een hond wil aanschaffen, zal nog even geduld moeten hebben voordat de 
kwaliteitscriteria en het platform een feit zijn. Maar tot die tijd is betrouwbare informatie te 
vinden op www.fairdog.nl. En uiteraard kan iedereen voor advies over een gezonde, sociale 
hond ook rechtstreeks bij een dierenarts terecht. 
 
Deelnemers FairDog 
Citaverde College, Dibevo, Dier & Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland, Stray Animal Foundation Platform, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall 
Larenstein, Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK) en Wageningen University & 
Research (WUR). Andere partijen die belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog 
kunnen zich aanmelden via de website Fairdog.nl. 
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Noot voor de redactie 
 
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Conny van Meurs, dierenarts en beleidsmedewerker KNMvD: c.van.meurs@knmvd.nl, 06-
83700329 
Of 
Maico Boumans, dierenarts en voorzitter cluster gezelschapsdieren KNMvD en lid van de 
stuurgroep FairDog: m.boumans@knmvd.nl, 06-53152306  
 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Rozeboom, senior 
communicatieadviseur a.i. KNMvD, a.rozeboom@knmvd.nl, 06-33903926 
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