Fokken met gezelschapsdieren, ken de regels!
Bij veel honden en katten komen erfelijke problemen voor. Ook bepaalde raskenmerken, zoals een korte snuit, kunnen voor deze dieren zeer
schadelijk zijn. De wet stelt daarom grenzen aan het fokken met gezelschapsdieren. Voor u als fokker van honden of katten is het essentieel dat u
over de juiste informatie en kennis beschikt. Rasverenigingen en studiegroepen kunnen hierbij helpen.
Besluit Houders van dieren art. 3.4: Fokken met gezelschapsdieren
De belangrijkste regel voor het fokken met gezelschapsdieren is: Fokken mag nooit ten koste gaan van de gezondheid of het welzijn van de
ouderdieren en hun nakomelingen. Dat betekent concreet:
• Voorkom dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan de
nakomelingen. Voor sommige aandoeningen zijn genetische tests beschikbaar.
Voor andere aandoeningen zijn veterinaire onderzoeken essentieel. In bepaalde
gevallen is het fokken absoluut verboden. Bijvoorbeeld als het ouderdier lijdt aan
erfelijke epilepsie.
• Voorkom dat uiterlijke kenmerken worden doorgegeven die de gezondheid of het
welzijn van de nakomelingen kunnen schaden. In sommige gevallen kan het nodig
zijn een gezelschapsdier te kruisen met een ander ras, bijvoorbeeld bij honden met
een extreem korte snuit.

• Voorkom dat ernstige gedragsafwijkingen kunnen worden doorgegeven. Bij
ouderdieren met gedragsproblemen kan het oordeel van een erkend
gedragstherapeut noodzakelijk zijn.
• Laat de voortplanting zoveel mogelijk natuurlijk plaatsvinden. Dit betekent een
natuurlijke dekking (geen KI) en een natuurlijke bevalling (geen keizersnede
zonder medische noodzaak). Indien u voor het fokken al weet dat de fokteef
hoogstwaarschijnlijk een keizersnede nodig heeft, is dit een reden om met dit
dier niet te fokken. Alleen in uitzonderingssituaties mag KI worden toegepast,
bijvoorbeeld ter verbreding van de genetische basis. Deze situatie moet goed
worden onderbouwd.

U hebt als fokker voor de wet een zogenoemde inspanningsverplichting.
Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat al uw keuzes en acties bij het fokken goed zijn onderbouwd!
Op de website van de NVWA, www.nvwa.nl, staat meer informatie over het fokken van huisdieren, zoals veelgestelde vragen, hoe de NVWA de regels handhaaft en hoe u
eventuele misstanden kunt melden. Zo bewaken we samen de gezondheid en het welzijn van huisdieren.

