
BRANDBRIEF VAN EEN FOKKER 

ONDESKUNDIGE UITLATINGEN TERENCE VAN ZOELEN (PVDD) KWETSEND VOOR 

KENNELHOUDERS! 

 

Vol ongeloof en met stijgende verbazing hebben wij woensdag 24 juni jl. het onderwerp 

hondenbelasting in de raadsvergadering gevolgd. Uit het gemak waarmee de motie 

‘Verschuiving lasten hondenbelasting’.werd aangenomen en het ontbreken van een 

deskundige onderbouwing bleek het schrijnende gebrek aan kennis bij raadsleden omtrent 

de rashondenfokkerij. Ons inziens wordt een volledig foutief beeld geschetst van een 

kennelhouder en datgene waar hij of zij voor staat. 

Hoe zit het dan wel?                                                                                                                          

Met een kennelnaam onderscheidt een fokker zich in positieve zin. Honden zijn met een 

kennelnaam herkenbaar tussen hun soortgenoten. Daarmee geeft de fokker aan trots te zijn 

op de pups die hij gefokt heeft en helemaal achter zijn manier van fokken te staan. Honden 

met een kennelnaam hebben een stamboom. Voor het aanvragen en houden van een 

kennelnaam moet je als fokker aan bepaalde eisen voldoen.                                                                                                                                                                              

De criteria waaraan je als kennelnaamhouder van de Raad van Beheer op kynologisch  

gebied in Nederland moet voldoen, hebben betrekking op het welzijn en de gezondheid van 

je honden, behoorlijke huisvesting, verantwoorde leefomstandigheden voor moederhond en 

pups en een correcte administratie van de fokkerij. Bovendien betekent het aanvragen van 

een kennelnaam een behoorlijke investering voor de fokker. Als een kennelnaam is 

aangevraagd, komt een buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer langs om kennis 

te maken en de locatie te controleren. 

Wist u trouwens, dat je bij een toegewezen kennelregistratie, kennelhouder voor het leven 

bent? Veel fokkers zijn gelegenheidsfokkers en fokken af en toe een nestje. Door 

omstandigheden kan het voorkomen, dat een kennelhouder zich gedurende een bepaalde 

periode niet met fokken bezighoudt of zelfs helemaal is gestopt. 

Een kennelnaam is niet noodzakelijk om pups te fokken. Ieder die een loopse teef heeft, 

kan haar laten dekken en zorgen voor vermeerdering. Deze pups blijven onder de radar en 

de fokker blijft onopgemerkt, ook voor de gemeente Groningen. Helaas komen in dit circuit 

misstanden voor, omdat controle ontbreekt. En dat brengt meteen de ongelijkheid aan het 

licht bij de beoogde plannen van de gemeente Groningen: De fokker die verantwoord bezig 

is, krijgt de roetveegpiet toegespeeld. 

Het is spijtig, dat de rashondenfokkerij nogal eens in een negatief daglicht is komen te 

staan. Soms terecht, maar vaak onterecht, slecht onderbouwd en allesbehalve 

waarheidsgetrouw.                                                                                                                

Het aantal verantwoord gefokte stamboompups bedroeg in 2018 circa 36.000 per jaar, 

terwijl er in totaal behoefte is aan zo’n 150.000 pups per jaar in Nederland. Dit 

betekent, dat de vraag het aanbod ver overstijgt. Daardoor blijft er een grote markt 

bestaan voor look-alikes en commerciële hondenhandel zonder stamboom. Ellie Lust 

maakte over die handel een schrijnende documentaire, die nog steeds te zien is op NPO 

start en waarbij het zaak is niet weg te kijken.                                                                                                                  

Met het oog hierop is het noodzakelijk de stamboomhond duidelijk te onderscheiden van de 



rest, en dat kan ook. Als het gaat om verantwoord fokken, lopen we in Nederland mee 

voorop, samen met o.a. de Scandinavische landen. 

Een stamboomhond is een hond uit een goed nest. Je weet waarvoor je kiest. Kies 

altijd een hond die bij je past. Veel asielhonden hebben een historie en zijn soms 

beschadigd. Het vraagt veel tijd en geduld deze dieren op te laten groeien tot 

evenwichtige honden. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Wij vinden het belangrijk 

dat mensen moeten kunnen kiezen voor passende honden met specifieke 

eigenschappen om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.                                                                                                       

Veel rasverenigingen stellen bepaalde gezondheidsonderzoeken verplicht. Op de website 

van de Raad van Beheer is in alle openbaarheid terug te vinden welke 

gezondheidsonderzoeken een bepaalde hond heeft ondergaan en met welk resultaat. Ook 

moet een fokker aan regels voldoen om het welzijn van de moederhond te beschermen. Zo 

is er bijvoorbeeld een maximum aantal nesten dat een moederhond mag krijgen. Er zijn 

regels om inteelt te beperken. Daaraan moet iedere fokker zich houden.                                                                                               

Is het nest geboren, dan nemen medewerkers van de Raad van Beheer van alle 

stamboompups en hun ouders DNA af. Zij controleren daarbij de identiteit van de 

ouderdieren m.b.v. de chipnummers. Dankzij deze controle weet je zeker wie de vader en 

de moeder zijn van de pups. Iets wat in het illegale circuit ondenkbaar is.                                        

Veel kennelhouders en stamboomfokkers zorgen ervoor dat de pups opgroeien in 

een huiselijke omgeving. Ze doen zo allerlei indrukken op, nodig om later uit te 

kunnen groeien tot een sociale hond.                                                                                                                                                                                                          

Elk nest stamboompups wordt door de Raad van Beheer gecontroleerd. Bij nestcontrole 

moet de moederhond altijd aanwezig zijn. Niet alleen bij een geboorte, maar ook 

tussendoor wordt gekeken hoe een fokker zijn honden houdt. 

Meer dan 90% van de stamboomfokkers is hobbyfokker en fokt dus niet beroepsmatig. 

Met veel passie wordt een hobby uitgeoefend waarin veel tijd en geld wordt geïnvesteerd. Het 

zou de gemeente Groningen sieren deze wijze van fokken te faciliteren in plaats van af te 

straffen door zonder enige kennis van zaken een torenhoge belasting op te leggen. Het wordt 

fokkers bijna onmogelijk gemaakt op verantwoorde wijze hun hobby te blijven uitoefenen. 

Kosten zullen moeten worden doorberekend aan de consument, waardoor helaas nog 

veel onwetende Nederlanders hun toevlucht zullen gaan nemen tot de illegale 

hondenhandel, waarachter heel veel dierenleed schuilgaat. Zo worden malafide 

praktijken in stand gehouden. Wij vinden het wenselijk dat een rashond betaalbaar blijft voor 

iedereen, ook voor mensen met een kleinere portemonnee.                                                                                                                                          

In deze coronatijd komen illegale pups met kratten vol vanuit Oost-Europa de grens over. 

Ineens heeft iedereen belangstelling voor een hond. Dierenartsen zien hun spreekuren 

vollopen met probleemhondjes, waarvan de herkomst niet bekend is. Ook worden deze 

honden aangeboden als zogenaamd zielig asielhondje uit het buitenland.                                                                                                                  

Een goede fokker stelt kritische vragen en waakt voor impulsaankopen. Wel kun je vaak een 

(honden)leven lang een beroep doen op zijn kennis en ervaring.                                                                                                                                                                                                            

Overigens is het een fabeltje dat kennelhouders vanzelfsprekend in het bezit zouden zijn van 

vele honden. Wij kennen meerdere kennelhouders, verspreid over Nederland, die 1 à 2 

honden bezitten. Overigens logisch, dat er meer honden rondlopen bij een fokker. Een teefje is 

gedurende ongeveer vijf jaren van haar leven in staat verantwoord en gezond te werpen. Een 

niet meer productieve hond wordt door een gepassioneerde fokker niet bij het grof vuil gezet, 

maar tot de laatste snik gekoesterd en verzorgd. 



Wij voelen ons gekwetst en beschadigd door de ongenuanceerde woorden van dhr. Van 

Zoelen in de gemeenteraad op 24 juni jl., waarin hij fokkers over één kam scheert. Wij vinden 

een excuus op zijn plaats. Verder is het stuitend te ervaren, hoe gemakkelijk er door 

bepaalde politieke partijen achter oneliners wordt aangehobbeld, zonder zich 

daadwerkelijk te verdiepen in de materie. 

College van B en W, gemeenteraadsleden, indien u tot een weloverwogen en eerlijk besluit 

wenst te komen, verzoeken wij u te rade te gaan bij een gerenommeerde fokker, die 

deskundige uitleg kan geven. Wij dagen u uit contact met ons op te nemen, als u deze 

problematiek serieus neemt. De deur staat open en wij informeren u graag persoonlijk. 

Indien dhr. Van Zoelen daadwerkelijk de malafide hondenhandel en –fokkerij een halt wil 

toeroepen, lijkt ons de gemeenteraad van Groningen daarvoor niet de aangewezen plek. 

Misschien kan hij zich elders verdienstelijk maken. 

Het siert wethouder De Rook, dat hij kennelhoudende fokkers het woord wil geven over deze 

kwestie. Daartoe vormt deze brief een eerste aanzet en is hopelijk een eyeopener.                           

We hopen, dat De Rook beseft, dat het geen fair play is, de ene hondenbezitter te laten 

opdraaien voor de kosten van de andere. Hierdoor worden hondenbezitters tegen elkaar 

uitgespeeld.                                                                                                                                                    

En weer komt de rechtsongelijkheid om de hoek kijken: Waarom moeten solide 

kennelhouders, die eenvoudig traceerbaar zijn en dus een gemakkelijke prooi voor de 

gemeente, zo hard worden aangepakt, terwijl ieder ander kan fokken met elk willekeurig 

(huis)dier, daarmee kan rotzooien en toch buiten beeld blijven? 

Met deze brief willen wij u zo breed mogelijk informeren. We verzoeken u ook de bijlagen 

uitvoerig te bestuderen en de documentaire  ‘Ellie in de handel’, aflevering hondenhandel 

beschikbaar op NPO start, aandachtig te bekijken en op u in te laten werken. 

Uit al deze informatie is ons inziens alleen maar de conclusie te trekken, dat kennelhoudende, 

bonafide fokkers juist gefaciliteerd zouden moeten worden en dat de motie ‘Verschuiving 

lasten hondenbelasting’ volledig misplaatst is.                                                                                                                                               

Als gerespecteerd kennelhouder wensen wij niet geassocieerd te worden met de 

broodfokkerij. 
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