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‘Keurmerk voor huisdierenfokkerij nodig’ 
 

Fokkers van huisdieren en hun verenigingen doen in Nederland al veel tegen misstanden zoals 

het doorfokken met genetische fouten. Toch moet er nog een schep bovenop, meent Stichting 

Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH). “Er zou naast de Gezondheids en Welzijnswet 

voor Dieren bijvoorbeeld een keurmerk moeten komen voor hobby- en beroepsfokkers van 

huisdieren,” stelt PVH-voorzitter T. Achterkamp naar aanleiding van een symposium over de 

ethische grenzen van het fokken met huisdieren. 

 

Ongeveer 120 deelnemers bogen zich 26 september in het Groenhorst College/PTC+ in 

Barneveld over de vraag ‘Is de fokkerij Darwin voorbij?’ De deelnemers waren het er over 

eens dat niet alle huisdierenfokkers het dierenwelzijn voldoende laten meewegen tegenover 

bijvoorbeeld economische of esthetische belangen.  

 

Zolang er in Nederland nog schildpadden worden gefokt of verhandeld zonder ogen, of 

honden met heupmisvorming (dysplasie), blijven welzijn en gezondheid van dieren in het 

geding. “Verenigingen proberen vaak wel om dergelijke praktijken terug te dringen, maar met 

zelfregulering alleen komen we er niet,” meent Achterkamp. “De overheid moet een handvat 

bieden, bijvoorbeeld door het invoeren van een keurmerk.” 

 

Dr. Franck Meijboom van het Ethiek Instituut en de faculteit Diergeneeskunde van de 

Universiteit Utrecht, stelde op het symposium dat huisdierenfokkers de morele plicht hebben 

dierenwelzijn centraal te stellen in hun handelen, omdat dieren pijn kunnen lijden. De sector 

moet volgens hem meer aan zelfreflectie doen om tegemoet te komen aan maatschappelijke 

vragen en kritiek. Henk Zwartpoorte, assistent curator voor reptielen en amfibieën van 

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, ging in op verschillende fokprogramma’s om bedreigde 

diersoorten te behoeden en te herintroduceren in het wild.  

Ir. Ed Gubbels, geneticus en fokkerijspecialist, benadrukte dat genetische variatie van 

essentieel belang is voor de vitaliteit en het voortbestaan van rassen. Hij noemde het 

‘immoreel en onaanvaardbaar’ dat bijvoorbeeld in sommige hondenrassen meer dan veertig 

procent erfelijke afwijkingen voorkomen. Als de sector niet in staat is deze uitwassen zelf aan 

te pakken, zijn wettelijke maatregelen volgens hem noodzakelijk. 

 

Volgens dr. Marjan van Hagen, dierenarts en hoofd afdeling gezondheid, gedrag en welzijn 

van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied, is het voor de huisdierenfokkers ‘erop of 

eronder’ om uitwassen uit te bannen. Er wordt aan gewerkt, maar de verenigingenstructuur en 

individuele belangen van fokkers staan een snelle aanpak in de weg. 

 

De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit heeft tot doel kennis over het 

verantwoord houden van huisdieren te verspreiden onder fokkers en houders van 

gezelschapsdieren. Het Platform heeft samen met Groenhorst College en PTC+ een 

kenniscentrum opgericht, waarin de drie organisaties nauw samenwerken. 
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Voor meer informatie over het symposium en de Stichting Platform Verantwoord 

Huisdierenbezit kunt u contact opnemen met: 

 

Tony Achterkamp, voorzitter,    tel. 055 – 5339322 

John Borgmeijer, vice-voorzitter, mob. 06 – 5322110 

 


