
Minister Carola Schouten van LNV (via NVWA) en Dier en Recht blijven een onredelijke actie voeren tegen de 

verantwoorde fokkers van kortsnuitige rassen die al vele jaren werken volgens de regels van de gespecialiseerde 

instanties. Veel rasverenigingen maken zich al vele jaren sterk voor een goed  gezondheidsbeleid. En veel fokkers 

gaan nog verder dan de verplichte onderzoeken om zo gezond mogelijke honden te fokken. Aan het kernprobleem – 

de illegale handel, de broodfok en de fokkers van extreme variëteiten die niet erkend zijn – wordt weinig tot niets 

gedaan. Ik heb de mensen van de NVWA zelf horen zeggen dat ze zich richten op de geregistreerde 

(verantwoordelijke) fokkers omdat ze geen capaciteit en kracht hebben om zich op het werkelijke probleem te 

richten. Ik heb me hieronder gericht op ons eigen ras omdat ik daarover na ruim 25 jaar wel uit voldoende ervaring 

kan spreken. 

 

Hier doet de Overheid / Dier en Recht 
weinig tot niets aan: 

 

Dit wil de Overheid / Dier en Recht ten 
gronde richten: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

Nog even een paar feiten 

12 februari 2018 een discussieavond rond de gezondheid en het welzijn van de Franse Bulldog met Dier&Recht, de  

NVWA, keurmeesters, de Raad van Beheer, dierenartsen, EGCN en ik als observator/notulist. Die avond zijn er 

afspraken gemaakt met Dier en Recht om een terughoudende houding aan te nemen terwijl er hard aan nieuwe 

regelgeving gewerkt zou worden. 14 dagen later komt er per ongeluk een e-mail bij mij binnen met deze mededeling 

van Dier en Recht: “We gaan met de RHW weer een nieuwe campagne starten, Een campagne tegen reclame 

uitingen met kortsnuitige en zielige hondenrassen…”Tot zover reikten de afspraken met Dier en Recht. Op die avond 

(12-02-18) werd door de NVWA gemeld dat de geregistreerde fokkers aangepakt zouden worden omdat die 

gegevens bekend zijn. Men had geen capaciteit en daadkracht om iets aan de illegale handel en broodfok te doen.  

Zo kunnen we eindeloos doorgaan over de hetze tegen ons geweldige ras waar vele mensen van genieten. 

Daarom is het belangrijk om  samen actie te voeren !! 


