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HOUSE OF ANIMALS

Alle honden worden daar 
in Oost-Europa onder 

erbarmelijke omstandigheden 
en op grote schaal gefokt
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S
inds de coronacrisis is de 
vraag naar honden (en dan 
voornamelijk pups) groter 
dan ooit. Maar liefst 150.000 

honden per jaar zijn er nodig om alleen 
in Nederland aan de vraag te voldoen. 
Sommige mensen gaan voor een oudere 
hond, sommigen adopteren een hond 
uit een asiel, maar voornamelijk is men 
op zoek naar een puppy. En dat is een 
groot probleem, legt Karen Soeters uit. 
“Er zijn in Nederland simpelweg niet 
voldoende pups om aan die immense 
vraag te voldoen. Daarom worden de 
honden uit het buitenland geïmporteerd 
en dan voornamelijk uit Oost-Europa. 
“Het gaat om zogenaamde rashonden, 
van allerhande rassen die je maar kunt 
bedenken. Van de rottweiler tot de 
chihuahua en van de Franse buldog tot 
een golden retriever, alle honden worden 
in Oost-Europa onder erbarmelijke 
omstandigheden en op grote schaal 
gefokt. De schatting is dat het om zo’n 
50.000 tot 80.000 pups per jaar gaat die 

op die manier naar Nederland komen. 
Dat is slechts een schatting en ik durf 
te zeggen dat het er nog veel meer zijn!” 
Karen legt uit dat niet alle honden (goed) 
geregistreerd worden en dit aantal dus 
nog flink hoger kan liggen. 

Wat is het probleem? 
Je kunt je afvragen wat er dan mis is met 
die hondjes. Karen weet dat te vertellen: 
“Als mensen aan een puppy denken, 
dan willen ze dat pluizige, pasgeboren 
hondje zoals je het in de reclame van 
een bekend toiletpapiermerk ziet. Maar 
dat zijn hele jonge hondjes. Een hondje 
van 15 weken ziet er al niet meer zo uit, 
maar dat is wel de leeftijd waarop je een 
hond kunt importeren. Er is namelijk 
Europese wetgeving als het gaat over het 
importeren van honden. Die wetgeving 
zegt dat ze 15 weken oud moeten zijn en 
een rabiësvaccinatie moeten hebben. Die 
inenting kunnen ze pas krijgen vanaf een 
leeftijd van 12 weken en na de inenting 
moeten de honden 3 weken wachten voor 

Alleen in Nederland zijn er jaarlijks 150.000 honden nodig om aan de vraag van 
baasjes in spé te voldoen. Hierachter schuilt een tragische en donkere wereld 
van broodfok en malafide handel. Karen Soeters, oprichtster van House of 
Animals, strijdt tegen die handel en schijnt haar licht op de zaak. 

Het leed 
achter grote 
puppy ogen

De omstandigheden waaronder 
rashonden worden gefokt in 
Oost-Europa zijn helaas vaak  
erbarmelijk.
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PUPPY OGEN

ze de grens over mogen, vandaar die 15 
weken. De hondjes die je in Nederland 
bij broodfokhandelaren ziet, zijn 
allemaal tussen de 6 en 8 weken oud.” Dit 
specifieke voorbeeld is enorm gevaarlijk. 
Rabiës is een voorbeeld van een ziekte 
die in Nederland eigenlijk niet meer 
voorkomt. Door dit soort misstanden 
kan de ziekte echter gemakkelijk weer in 
ons land opleven. “Rabiës is een zoönose, 
een ziekte die van dier op mensen kan 
overspringen. Je zou verwachten dat men 
in de tijd van het coronavirus hier heel 
alert op is.”

Ziek en zwak
Dat er gesjoemeld wordt met de 
inentingen, bleek wel uit een onderzoek 
dat House of Animals uitvoerde “We 
hebben in de databases in Hongarije 
bijvoorbeeld ontdekt dat veel honden 

niet geënt zijn. Maar daarnaast hebben 
we ook een onderzoek gedaan. We 
hebben gedupeerden van een bepaalde 
handelaar gevraagd om bloedafnames 
van hun hond naar het lab te sturen 
voor een titerbepaling. Bij een 
titerbepaling wordt bloed afgenomen en 
wordt gecontroleerd hoeveel antistoffen 
tegen een bepaald virus in het bloed 
zitten. Hieruit bleek dat ze vaak niet 
geënt zijn of veel te weinig van een 
enting binnenkrijgen.*” De hondjes 
zijn dus niet of onvoldoende ingeënt. 
Hierdoor zijn ze zeer bevattelijk voor 
besmettelijke ziekten zoals giardia 
of parvo, deze laatste is voor pups 
binnen zeer korte tijd dodelijk en kan 
enorm veel schade aan richten. Door 
het intensieve transport, de stress die 
hierbij komt kijken en het op jonge 
leeftijd weghalen bij de moeder zijn deze 

puppies uitgeput en verzwakt, waardoor 
ze nog gevoeliger zijn voor ziekten. “Als 
baasje ben je hier ook de dupe van. Niet 
lang geleden werden we benaderd door 
een vrouw die een Franse buldog had 
gekocht, voor 2.500 euro. Deze pup bleek 
parvo te hebben en was binnen korte tijd 
overleden.” Daarnaast legt Karen uit dat 
de hondjes er niet alleen fysiek, maar ook 
mentaal slecht aan toe zijn. “Ze zitten 
vol van stress. Daarnaast is een goede 
socialisatie essentieel voor het gedrag 
van een hond in de toekomst. Dit begint 
al in het nest. Door de pups zo vroeg uit 
het nest te halen, missen ze essentiële 
momenten voor de toekomst.”
* Door een erkend lab is bloedonderzoek 
gedaan met betrekking tot de entingen 
tegen rabiës. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat deze ruim onder de Europese waarde 
van 0,5 lag. 
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POLITIEK 
Tijdens het Algemeen Overleg dierenwelzijn buiten de 
veehouderij op 29 september 2020 zijn door diverse partijen 
vragen aan minister Schouten gesteld over dit onderwerp. 
De minister heeft aangegeven dat ze de focus gaat leggen 
op de handhaving van illegale hondenhandel in ons land. 
Ze gaat hierbij aandacht besteden aan het oprichting 
van een taskforce waarbij de NVWA en politie samen zal 
werken met betrokken partijen om kennis te delen over de 
illegale hondenhandel. Daarnaast zullen de regels omtrent 
I&R (identificatie en registratie) aangescherpt worden. De 
minister staat open voor ideeën om samen te werken met 
Marktplaats en andere handelsplatformen om de illegale 
handel terug te dringen. 

Criminaliteit
Bij het horen van deze schrijnende 
gevallen, vraag je je af, kan dit zomaar? 
Het simpele antwoord daar op is ‘nee’. 
Er zijn wetten en regels die dit tegen 
zouden moeten gaan, maar in de praktijk 
blijkt het allemaal niet zo simpel te 
liggen. “De NVWA (Nationale Voedsel 
en Waren Autoriteit) zou hierop moeten 
controleren,” vertelt Karen. “Voorheen 
waren hier 5 personen voor beschikbaar 
en sinds afgelopen juli zelfs 10 personen, 
maar het is gewoon veel te weinig. De 
transporten worden niet of onvoldoende 
gecontroleerd. Als er zo’n trailer met 80 
pups binnenkomt, wordt er even gekeken 
naar het aantal dieren in de trailer en de 
paspoorten en dan zijn ze ineens legaal. 
Maar er wordt niet gekeken naar hoe die 
dieren eruitzien en of de paspoorten en 
chipnummers überhaupt kloppen.” Een 

bizar voorbeeld van Karen illustreert hoe 
dit in de praktijk soms gaat. “We hebben 
gezien dat er honden zijn die in Hongarije 
geregistreerd staan als chowchow en hier, 
bij aankomst, een chihuahua blijken te 
zijn. Of honden die geregistreerd staan  
als reu, maar een teef blijken te zijn en 
andersom.” Volgens Karen is de wereld 
rondom dit soort hondenhandel zeer 
geprofessionaliseerd en kun je inmiddels 
echt spreken van georganiseerde misdaad. 

Slinkse handelaren
“De handelaren zijn enorm slim en 
hebben zich in de loop van de jaren 
geprofessionaliseerd. Dat zie je terug aan 
bepaalde zaken.” Een voorbeeld hiervan 
is de manier van het aanbieden van pups. 
“De meeste mensen weten inmiddels 
wel dat het foute boel is wanneer één 
adverteerder op Marktplaats tientallen 

verschillende rassen pups aanbiedt. 
Maar wat doet die handelaar nu? Die 
plaatst gewoon nog steeds 30 advertenties 
op één dag, maar dan gewoon met 30 
verschillende accounts. De foto’s die erbij 
staan zijn vaak helemaal niet van die 
honden zelf, maar gewoon lukraak van 
het internet geplukt. Ook zie je in die 
advertenties vaak dat je niet kunt reageren 
via de mail en alleen kunt bellen. Dit heeft 
te maken met het feit dat de politie de 
gesprekken via mail of chat kan opvragen. 
Om dat te omzeilen willen de handelaren 
vaak enkel bellen.” Volgens Karen is er 
veel misleiding als het gaat om de verkoop 
van pups. “Er wordt dan bijvoorbeeld 
gezegd dat de honden uit Nederland 
komen en goed gesocialiseerd zijn, terwijl 
dit in de praktijk absoluut niet het geval 
blijkt te zijn.” Wanneer een potentieel 
baasje vervolgens bij zo’n handelaar komt, 

Broodfok en illegale handel moet gestopt worden
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kunnen er volgens Karen twee dingen 
gebeuren. Of iemand heeft door dat dit 
niet goed is, maar wordt toch onder druk 
gezet om een hondje mee te nemen of wil 
een hondje redden, of je trapt in de val. 
“De handelaren zetten potentiële kopers 
enorm onder druk. ‘Vind je die leuk?’ 
zeggen ze dan. ‘Ja die moet je meteen 
meenemen, die is zo populair, over een 
half uur komen er weer mensen kijken’.  
En zo sta je met een pup in je armen 
en wordt je richting de kassa geleid. Je 
tekent voor de hond, betaalt de kosten 
en pas dan krijg je het paspoort. Om er 
vervolgens achter te komen dat de hond 
niet uit Nederland maar uit Hongarije 
komt. Helaas ben je dan al te laat.”

Keten doorbreken 
Karen vertelt dat ook nog steeds veel 
geïnteresseerden in een hond hun 
zoektocht op Marktplaats beginnen. “Het 

is een enorm grote schakel in deze keten 
van de hondenhandel. Om te strijden 
tegen die hondenhandel, proberen we de 
keten te doorbreken door schakels weg 
te nemen. Het is dan ook om die reden 
dat House of Animals eerder dit jaar 

aangifte deed tegen het handelsplatform. 
“Ze zouden al die advertenties moeten 
blokkeren, mensen moeten waarschuwen 
en strenger moeten toezien op het 
aanbod, maar dat doen ze helaas niet. 
Ook mis ik de campagnes van de overheid 

OVER HOUSE OF ANIMALS
House of Animals is een platform wat zich al meer dan tien 
jaar inzet voor dieren. Het bestaat uit een nieuwsplatform, 
onderzoeken, documentaires en een kenniscentrum wat 
informatie deelt en voorlichting geeft. House of Animals 
houdt zich bezig met alle zaken die dierenwelzijn aangaan, 
wereldwijd. De malafide hondenhandel is een belangrijk punt 
waar de organisatie zich mee bezig houdt en dat de organisatie 
probeert te bestrijden. Kijk voor meer informatie over House 
of Animals en het werk dat deze organisatie doet op: www.
houseofanimals.nl
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die moeten zorgen voor een stukje 
bewustwording. Waarschuw de mensen 
voor de gevaren van hondenhandel 
en het leed wat hierachter schuilgaat. 
Als je je bedenkt dat deze vorm van 
georganiseerde misdaad ook samenhangt 
met andere vormen van criminaliteit 
én een gevaar vormt voor de volksge-
zondheid in verband met de infectie-
ziekten, dan zou je toch moeten denken 
dat er voldoende redenen zijn voor de 
overheid om dit probleem veel harder aan 
te pakken.” 

Bewustwording
De schakel bestaat naast de handelaren 
en handelsplatformen ook uit de baasjes, 
de kopers van deze honden. Volgens 
Karen Soeters valt hier nog een grote slag 
te slaan. “Velen hebben zo’n vertekend 
beeld van een pup aanschaffen. Het 
hondje van de foto, van de reclame is 
veel te jong en nog helemaal niet klaar 
voor adoptie. Een puppy is geen auto 
die van de lopende band rolt… Als je nu 
een puppy wilt, moet je beseffen dat dat 
eigenlijk niet kan. Dat je misschien wel 
maanden moet wachten voor er een hond 

uit een nestje beschikbaar is. En als je bij 
een verkoper aankomt, die geen vragen 
stelt over jouw situatie, maar er eigenlijk 
alles aan doet om jou zo snel mogelijk 
weer met een hond in je armen te zien 
vertrekken, zouden alle alarmbellen 
moeten rinkelen. Een betrokken en goede 
fokker, die stelt vragen over jouw situatie. 
Die wil namelijk niets liever dan dat zo’n 
hondje goed terechtkomt.” Om goed 
voorbereid op pad te gaan, deelt House of 
Animals een checklist voor de aanschaf 

van een hond. Deze checklist (zie kader) 
biedt handvatten voor een goede koop. 
Karen heeft nog een tip voor iedereen die 
een hond wil adopteren. “Bereid je voor, 
doe onderzoek en verdiep je niet alleen in 
het type hond, maar ook in de verkoper. 
En vooral wees realistisch. Als koper 
van deze broodfokpuppies draag je bij 
aan het in stand houden van deze vorm 
van criminaliteit. En dat wil je niet, niet 
voor jezelf en niet voor die hondjes. Denk 
daarom goed na!”

House of Animals wil 
mensen waarschuwen 
voor de gevaren 
van hondenhandel 
en het leed dat 
hierachter schuilgaat.

CHECKLIST
Waar let je dan precies op? Hieronder vind je 
enkele punten van de checklist. Let op: dit is niet 
de volledige lijst. Deze vind je op 
www.houseofanimals.nl 

 De fokker biedt het hele jaar door pups aan

  Je mag het paspoort én vaccinatieboekje 
voor aanschaf inzien

  De fokker stelt geen vragen over jouw 
leefsituatie en is niet geïnteresseerd in hoe 
de hond terechtkomt

  De moederhond is niet aanwezig, of je kunt 
de moederhond niet samen met de pups zien

  Je mag nog een keer terugkomen en krijgt 
rustig de tijd om na te denken 


