Algemene reactie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De NVWA, de LID en de (dieren)politie zien erop toe dat hondenhandelaren zich houden
aan wetgeving en regelgeving. Inspecteurs van de NVWA richten zich op de aanpak van
ernstige misstanden bij bedrijfsmatige hondenhandelaren en ernstige
dierenwelzijnsproblemen. De inspecteurs kijken bij controles of fokkers en handelaren
zich houden aan de regels. Doen zij dit niet, dan grijpt de NVWA in door bijvoorbeeld een
proces-verbaal op te maken, een bestuurlijke boete te geven, herstelmaatregelen op te
leggen of de dieren weg te halen.
Waarschuwing: denk na voordat je een hond koopt
Hondenhandel ontstaat door vraag naar én aanbod van, vaak jonge, honden. Illegale
hondenhandel blijft bestaan zolang het de handelaren lukt hun honden te verkopen. Al
tijdens de vorige ‘lockdown’ hebben wij gezien dat steeds meer mensen besluiten een
hondje te kopen. Dat is ook de reden dat wij mensen gewaarschuwd hebben niet
(onbedoeld) mee te werken aan illegale hondenhandel. Ook heeft de NVWA onlangs nog
gewaarschuwd voor het laten thuisbezorgen van puppy’s.
Belangrijkste tips bij aankoop van een hondje zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Stel voorafgaand aan de koop voor om bijvoorbeeld de hond te laten keuren door
een dierenarts.
Koop nooit in een opwelling een hond.
Ga langs bij de handelaar of fokker van wie u de hond koopt.
Doe navraag over de herkomst van de hond.
Controleer de huisvesting van de hond en laat u goed informeren over de
gezondheid van het dier.
Controleer of uw hond is gechipt én of de verkoper van de hond het dier heeft
geregistreerd.
Ook voor de aanschaf van een hond geldt: aanbiedingen die te mooi zijn om waar
te zijn, zijn dat meestal ook.

Zie voor meer informatie ook onze website:
Denk na voor je een hond koopt, ook in Coronatijd | Weblog | NVWA

Risico rabiës (hondsdolheid)
Het grootste risico bij illegale hondenhandel is de import van niet of niet goed
gevaccineerde (vaak jonge) honden uit landen waar rabiës (hondsdolheid) voorkomt.
Rabiës (hondsdolheid) is een dodelijke infectieziekte die onder andere voorkomt bij
honden en katten. Rabiës komt niet voor in Nederland, maar komt nog wel voor in Oost
Europa. Het virus kan behalve honden ook andere zoogdieren besmetten, inclusief de
mens. Zonder tijdige behandeling verloopt hondsdolheid eigenlijk altijd dodelijk. Bij de
NVWA zetten we daarom het grootste deel van onze capaciteit in voor het opvolgen van
meldingen van importen van niet of niet goed gevaccineerde pups uit landen met een
hoog rabiës-risico. (De hoog-risicolanden zijn de donkerrode landen op deze
kaart: Actuele verspreiding | Dierziekten | NVWA).

Antwoorden op vragen:

Vraag 1: Bent u ermee bekend dat in Hongarije tenminste 1 dierenarts die bij de
Hongaarse diereninspectie werkzaam is op non actief is gesteld omdat hij verdacht wordt
van het vervalsen van documenten van voor de export gefokte honden?

Vraag 2: Is de NVWA ervan op de hoogte dat tenminste 5 andere dierenartsen in
Hongarije betrokken lijken bij het vervalsen van documenten, die betrekking hebben op
de leeftijd en inentingen, van honden die voor de export zijn gefokt?

Het is niet aan ons als Nederlandse toezichthouder om te reageren op het al dan niet
onderzoeken en optreden door onze Hongaarse collega’s. Voor informatie hierover kun je
het beste contact opnemen met de autoriteiten in Hongarije.

Vraag 3: Welke acties onderneemt de NVWA om de illegale import van honden uit
Hongarije naar Nederland te controleren?

Hongarije is een land binnen de Europese Unie. Dat betekent dat honden van Hongarije
naar Nederland vervoerd mogen worden als aan de Europese regels is voldaan. De
NVWA controleert of handelaren die honden naar Nederland invoeren en te koop
aanbieden zich houden aan de regels en treedt op tegen overtredingen. Hoewel
Hongarije geen hoog-risicoland voor hondsdolheid is, is het wel belangrijk dat honden uit
Hongarije goed zijn gevaccineerd. Een hond moet minstens 15 weken oud zijn voordat
deze geïmporteerd mag worden. Daarnaast moet een hond vergezeld zijn van een
gezondheidscertificaat waarin een dierenarts van het land van herkomst verklaart dat
het dier op de goede manier is gevaccineerd tegen hondsdolheid. Als blijkt dat de hond
niet of niet goed gevaccineerd is, treedt de NVWA hier tegen op.

Europese regels gaan wel uit van onderling vertrouwen tussen lidstaten. Dit betekent dat
wij er ook vanuit moeten gaan dat de informatie die door een door de autoriteit van dat
land aangewezen dierenarts in een ander Europees land op het gezondheidscertificaat is
gezet (bijvoorbeeld de informatie over de leeftijd en de vaccinaties) juist is. Het is ook
erg moeilijk om met zekerheid de leeftijd van een individuele pup te bepalen (en dus te
bewijzen dat certificaten niet kloppen). Wij melden eventuele twijfel over
gezondheidscertificaten wel altijd aan andere lidstaten, zodat de autoriteit van die
lidstaat verder onderzoek kan doen.
Ook adviseren we mensen die een hond willen kopen ook altijd om de hond voor de koop
te laten keuren door een dierenarts. Dierenartsen kunnen de vaccinaties en het
hondenpaspoort controleren en goed zien of een hond gezond is. Wij informeren
dierenartsen daaropvolgend hoe zij bij twijfel een volledige melding kunnen doen bij de

NVWA, zodat die melding vervolgens voldoende aanknopingspunten bevat om deze door
te kunnen zetten naar de desbetreffende autoriteit van die lidstaat.

