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‘Malafide hondenhandel’  
 

  
Veel gestelde vragen over… 
Malafide hondenhandel 
 
1. Wat is ‘malafide hondenhandel’? 
‘Malafide hondenhandel’ is handel in honden die niet voldoet aan minimale welzijnseisen voor 
ouderdieren en pups.  
 
Deze handel is in de eerste plaats af te keuren omdat het welzijn van de honden er door wordt 
geschaad. Het leed van de ouderdieren die soms nooit het daglicht zien en achter elkaar pups 
moeten produceren is groot. Pups afkomstig uit deze handel zijn vaak ziek en tonen regelmatig 
gedragsmatige afwijkingen als angst, agressie, onzindelijkheid. In de malafide hondenhandel wordt 
niet gescreend op erfelijke aandoeningen of rasoverdrijvingen. 
 
2. Waardoor floreert ‘malafide hondenhandel’?  
Mensen die op zoek zijn naar een hond, willen vaak snel en goedkoop een dier. Malafide fokkers 
hebben vaak een grote hoeveelheid honden ‘op voorraad’ die ze voor lagere tarieven aanbieden. 
Voor een consument lijkt dit dus ideaal. Veel mensen weten onvoldoende over wat de aanschaf van 
een hond inhoudt, waar ze alert op moeten zijn en hoe minimale welzijnsvoorwaarden herkend 
worden. Wanneer men vervolgens gaat kijken bij een nest, is het moeilijk geen hondje mee te 
nemen. De meeste mensen hebben juist de neiging om een hondje te “redden” en houden daarmee 
de fok onbedoeld in stand.  
 
3. Wat doet de overheid? 
De verantwoordelijkheid kan om bovenstaande reden niet alleen bij de burger worden neergelegd. 
Malafide fokkers dienen wettelijk streng te worden aangepakt. De overheid heeft de taak om door 
middel van regelgeving het welzijn van dieren te garanderen. Helaas is momenteel de aanpak van 
malafide hondenhandel niet gemakkelijk en geen speerpunt van het overheidsbeleid.  
 
4. Waarom een I&R-plicht? 
I&R staat voor Identificatie & Registratie en doelt op het kunnen identificeren van dieren. Door een 
hond te chippen en aan deze gegevensdrager gegevens over de eigenaar van het dier te koppelen, 
ontstaan allerlei voordelen. Wanneer een dier zoek raakt of ‘gedumpt’ wordt, kan de eigenaar 
gemakkelijker teruggevonden worden. Verwaarlozing of mishandeling is makkelijker aan te pakken 
en ook het aanpakken van malafide hondenhandel kan erbij gebaat zijn. Daarom is de 
Hondenbescherming een voorstander van algehele I&R-plicht. De waarde van een een I&R-plicht 
voor het aanpakken van de malafide hondenhandel berust met name op het makkelijker kunnen 
aanspreken op verantwoordelijkheid van de fokker. Als alle honden zijn geïdentificeerd en 
geregistreerd zullen patronen zichtbaar worden en zijn sporen naar ouderdieren en fokkers te 
herleiden. Het lijkt er op dat deze plicht er in 2012 komt.  
 
5. Hoeveel honden zijn er al geregistreerd en geïdentificeerd? 
Het merendeel van de honden in Nederland is op enigerlei wijze reeds geregistreerd: 

• Honden met een stamboom staan geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied, het gaat om circa 500.000 tot 600.000 honden. 

• Honden die uit het bedrijfsmatige circuit komen (fokkers, handelaren, asielen) staan 
geregistreerd bij het Bureau I&R-HKB.  

• Honden van particulieren die hun hond vrijwillig bij de dierenarts van een chip laten 
voorzien en deze vervolgens laten registreren. Indien de hond zoek raakt kan hiermee de 
eigenaar zeer snel worden opgespoord. In Nederland kennen we een aantal databanken, 



waarvan de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) de bekendste is. De NDG 
registreert alle gezelschapsdieren, waaronder honden die door particulieren op vrijwillige 
basis worden geïdentificeerd en voorzien van een soort paspoort. Het bestand beslaat 
inmiddels circa. 200.000 niet-rashonden. 

 
Ruwweg bij elkaar gevoegd bedraagt het aantal geïdentificeerde en geregistreerde honden in 
Nederland circa 900.000 honden, waarvan het merendeel rashonden. De totale hondenpopulatie 
wordt momenteel geschat op 1,9 miljoen honden. 
   
6. Hoeveel honden worden er per jaar uit de malafide hondenhandel betrokken? 
Het is moeilijk om exact aan te geven om hoeveel honden het op jaarbasis gaat. Uit eerdere 
onderzoeken wordt het aantal op 50.000 tot 120.000 pups per jaar geschat, die via de malafide 
hondenhandel wordt verkocht. Een groot deel van de malafide fokkers adverteert op internet en 
soms via kranten. Ook zijn er nog steeds dierenwinkels in Nederland die pups verkopen. Verplichte 
I&R kan het bepalen van de aantallen sterk vergemakkelijken. 
 
7. Welke rassen zijn vooral in trek? 
De populariteit van bepaalde rashonden kan sterk toenemen door externe factoren, zoals reclame 
(schattige labrador pup die er met een WC-rol vandoor gaat), TV-series (Commissaris ReX), films 
(101 Dalmatiërs) en beroemdheden met een bepaalde hond. 
 
Er zijn geen gegevens over de rassen die relatief frequenter uit de malafide hondenhandel 
betrokken worden door de consument. Wel lijkt het er op dat deze handelaren de ‘trends’ volgen. 
De populaire ‘ras’honden, zullen dus relatief vaak ook door hen worden aangeboden. Daarnaast 
worden typen als ‘Boomers’ vaak van malafide hondenhandelaren betrokken. Een ‘Boomer’, een 
klein hondje met een langere vacht, is namelijk geen officieel ras, waardoor het lastig zal zijn een 
goede fokker te vinden.  
 
8. Waar komen al pups vandaan? 
Momenteel lijken malafide hondenhandelaren op twee wijzen hun pups te ‘produceren’. Er is 
import uit met name Oost-Europa. Zeer jonge pups worden op grote schaal geïmporteerd en hier 
verkocht alsof ze in Nederland gefokt zijn of ‘speciaal geïmporteerd’ zijn. Daarnaast zijn er fokkers 
in Nederland die op grote schaal pups ‘produceren’ in schuren.  
 
Door mindere regelgeving in Nederland ten opzichte van omringende landen, lijkt Nederland een 
bijzonder (kwalijk)e rol te spelen in een internationaal speelveld. Vanuit Nederland worden pups 
verkocht in landen als Duitsland.  
 
9. Wat gaat er om in deze handel? 
Helaas zijn er geen gegevens beschikbaar over de financiële omvang van de handel.  
Wanneer wordt uitgegaan van een verkoopprijs van gemiddeld 500 euro en een getallen van 50.000 
pups per jaar, kan men dus uitgaan van een omzet van 25.000.000 euro. Vermoedelijk is het bedrag 
echter aanzienlijk hoger.  
 
Malafide fokkers hebben vaak 20 tot 40 teven, wanneer elke teef gemiddeld zes pups werpt en een 
verkoopprijs van 500 euro wordt gehanteerd, levert elk nest 3000 euro op, geschatte winst op een 
nest is 2500 euro. Wanneer elke teef twee maal per jaar een nest krijgt, is de winst dus jaarlijks 
minimaal 100.000 tot 200.000 euro.  
 
10. Hoe ziet bonafide hondenhandel eruit? 
Bonafide fokkers zijn in onze ogen fokkers die het welzijn, de gezondheid en het gedrag van de 
honden zeer serieus nemen (inenten, ontwormen, gezondheidsverklaring). Er wordt gekeken naar de 
gezondheid en het gedrag van de ouderdieren. Erfelijke gebreken en rasoverdrijvingen worden 
geweerd en er wordt alles aangedaan om pups aan verschillende omstandigheden te laten wennen, 
zodat het later stabiele honden worden. 
 
11. Wat zijn de straffen voor hondenhandelaars? Zijn er wel eens mensen gestraft? 
Een belangrijk besluit wat nog altijd van kracht is het zogeheten Honden- en Kattenbesluit (HKB). 
(Onder de nieuwe Wet Dieren zal hieraan naar verwachting een andere invulling worden gegeven.) 
Iedereen die zich bedrijfsmatig met honden bezighoudt, moet aan de wettelijke vereisten van het 



HKB voldoen. Een bedrijfsmatige fokker die zich niet aan de regels houdt, kan op grond van de Wet 
Economische Delicten een boete worden opgelegd. Alleen zal een fokker die op grote schaal pups 
verkoopt niet echt wakker liggen van een mogelijke geldboete.  
 
Naast het HKB zijn er nog de wetsartikelen die mishandeling van dieren (artikel 36 van de 
Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren) en een dier de nodige verzorging onthouden (artikel 37 
van de Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren) strafbaar stellen. Overtreding van artikel 36 of 37 
kan worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of een geldboete van de 4e 
categorie (€ 16.750). De maximale geldboete voor een bedrijf bedraagt € 67.000. In de praktijk 
worden deze maximale boetes helaas nooit gegeven. 
 
12. Wat doet de Hondenbescherming aan malafide hondenhandel? 
De Hondenbescherming gelooft dat wanneer consumenten niet langer hun honden kopen uit de 
malafide hondenhandel, deze dieronvriendelijke markt minder aantrekkelijk wordt. Zij richt zich 
daarom middels campagnes op de potentiële hondenbezitter. In 2011 heeft ze de pupchecklist 
uitgegeven, die handvatten  biedt voor het selecteren van een goede fokker. Deze checklist is gratis 
op te vragen door de consument. 
 
13. Wat is de Hondenbescherming eigenlijk voor een organisatie? 
De Hondenbescherming is een onafhankelijke landelijke organisatie die geen subsidie krijgt van de 
overheid. In 2012 bestaat zij honderd jaar. 
 
De missie van de Hondenbescherming is het welzijn van honden in Nederland te vergroten en 
verantwoord hondenbezit te promoten, zodat voor hond, hondenbezitter en omgeving het leven 
rijker wordt.  
 
Hoofdactiviteiten van de Hondenbescherming zijn:  
• Inspectie op verwaarlozing en mishandeling, 
• Noodhulp aan asielen en dieren van financieel onvermogende particulieren,  
• Opvang van oudere honden die tussen wal en schip dreigen te raken,   
• Voorlichting (kind & hond, verantwoorde aanschaf, etc), beïnvloeding wet & regelgeving.  
 


