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Deze tijdlijn geeft een overzicht van gebeurtenissen van de afgelopen jaren op het gebied van de 
kortsnuitige honden. Daarbij is er een keuze gemaakt waardoor het mogelijk is dat er items niet 
vermeld worden.  

1988 -  Boek Mooi, mooier, mooist verschijnt 
 
Het boek ‘Mooi mooier mooist’ verschijnt.  
Zo is er al in 1988, in opdracht van het 
Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij 
(nu voedselkwaliteit), onderzoek uitgevoerd 
gericht op problemen die direct of indirect 
voortkomen uit FCI-rasstandaarden. 
 
Dit leidde tot het boek ‘Mooi, mooier, 
mooist: schadelijke raskenmerken bij 
rashonden’– (J.H.E. Snijders-Verheijen, 1988). 
De problemen bij kortschedelige rassen 
worden daarin genoemd. 

 

2008 + 2011 - Pedigree dogs exposed 

In Nederland is er al jaren een groeiende aandacht vanuit de landelijke media en dierenwelzijns- 
organisaties voor gezondheidsproblemen bij rashonden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Engelse 
documentaire ‘pedigree dogs exposed’ (2008), waarin de problemen bij onder andere de Engelse 
Bulldog en de Mopshond naar voren kwamen. 
Met behulp van historische beelden werd duidelijk gemaakt dat bepaalde rassen door de jaren heen 
een steeds extremer uiterlijk, met navenante gezondheidsproblemen hebben gekregen.  

Daarnaast zijn er ook voor de Nederlandse televisie door onderzoeks- en wetenschapsjournalisten 
reportages gemaakt, zoals Zembla in 2010 met ’einde van de rashond‘ en recenter Radar in 2017 met 
’doorgefokte rashonden’. Regelmatig wordt op de landelijke radio en televisie aandacht gevraagd 
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voor de gezondheidsproblematiek binnen hondenpopulaties. Actievoerders gebruiken de kortsnuiten 
om een voorbeeld te stellen van rassen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen 
gerelateerd aan hun uiterlijk.   

2012 en verder - Overleg rasverenigingen  

 

Vanaf 2012 is er overleg met de rasverenigingen HBC en later EGCN over de gezondheidsproblemen 

die gekoppeld zijn aan extreme uiterlijke kenmerken met de Franse Bulldog. 

2013 april – Bijeenkomst exterieurkeurmeesters van de Engelse Bulldog 

 

De Engelse Bulldog Club Nederland (www.ebcn.nl) en de 

Bulldog Club Nederland (www.bulldogclubnederland.nl) hebben 

samen een bijeenkomst georganiseerd die in het teken van de 

gezondheid van hun ras stond.  

 

Keurmeesters leveren, door hun keuringen, een belangrijke 

bijdrage aan het uiterlijk van een rashond en geven richting in 

de fokkerij.  

 

Keurmeester John Williams besprak de standaard en dierenarts 

Walter Strikkers gaf een presentatie over de gezondheidsrisico’s 

bij het fokken van Engelse Bulldogen.  

[Raadar item]  

 

 

 

 

 

2014  - Wet dieren van kracht  

 

De Wet Dieren, die in juli 2014 in Nederland van kracht werd ter vervanging van de Gezondheids- en 

Welzijnswet voor Dieren, beschrijft in artikel 1.3 maar bovenal in artikel 2.6 Wet dieren, dat dieren 

niet bloot mogen worden gesteld aan honger of dorst, verkeerde voeding, fysieke en fysiologische 

ongemakken, maar ook pijn, verwondingen en ziektes, angst en chronische stress. 

In deze wet biedt artikel 2.6 Wet dieren de mogelijkheid aan de Minister om regels te stellen, die 
onder meer betrekking hebben op: 

- een verbod op het fokken of het voor de fok gebruiken van dieren, die beschikken over een 
bepaalde aandoening die, of een uiterlijk kenmerk dat, de gezondheid of het welzijn van het dier 
of de nakomelingen van het dier kan aantasten; 

- de methode van fokken, waaronder een verbod op bepaalde methoden van fokken; 

- het voorafgaand aan het fokken door de fokker te verrichten gezondheidsonderzoeken verplicht 
te stellen. 

  

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2013/rvb_raadar_2013_1_april.pdf
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De Minister kan verder, gebaseerd op artikel 2.6 lid 3 nadere regels opstellen voor de organisaties 
die de stamboeken beheren. Daarbij kan de Minister voorwaarden stellen waaraan voldaan moet 
worden voordat dieren in het Stamboek kunnen worden ingeschreven of voordat met dieren gefokt 
kan worden of voor het keuren van honden 

  
 

In 2014 is in Nederland ook het Besluit houders van Dieren van kracht geworden. Daarin staat in 
artikel 3.4 Besluit houders van dieren onder meer dat het verboden is te fokken met 
gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de 
nakomelingen wordt benadeeld.  

 

 

November 2015 – Start campagne promotie stamboomhond 
 
Kick off tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van de multimediale, meerjarige campagne 
‘De stamboomhond, hond uit een goed nest’. De stamboomhond wordt door middel van folders, 
video’s, blogs, online promotie, infostands op evenementen en radiospots gepromoot. Hiermee 
ondersteunen wij de rasverenigingen en verantwoorde fokkers van stamboomhonden. 
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2015 – Convenant Engelse Bulldoggen met EBCN / BCN  
 
De rasverenigingen van de Engelse Bulldog zijn de eersten die dit collectief oppakken. De 
rasverenigingen van de Engelse Bulldog hebben samengewerkt met de Raad van Beheer en 
dierenartsen om aanvullende gezondheidseisen te stellen. Onderzoek van 40 Engelse Bulldoggen in 
samenwerking met de Universiteit Utrecht gaf aan, dat de beoordeling van de ademhalingsgeluiden 
de beste voorspeller was voor een afwijking aan de luchtwegen. Dit leidde tot een convenant in 2015 
waarbij alle Engelse Bulldoggen die voor de fokkerij ingezet worden, onder andere een conditietest 
met goed gevolg moeten hebben afgelegd. 

2015 – Nederlandse Fokvoorwaarden Engelse Bulldog goed ontvangen in het buitenland 
 
De fokvoorwaarden uit het convenant met de rasverenigingen van de Engelse Bulldog worden in het 
buitenland goed ontvangen. Zo publiceerde Pedigree Dogs Exposed een item hierover en ook de FCI 
had een artikel. In Engeland werd de eerste hond volgens het Nederlandse protocol aangekeurd. 
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Mei 2016 – Handhavingsverzoeken tegen fokkers en rasverenigingen 
 
Dier & Recht dient handhavingsverzoeken in bij de NVWA tegen de rasverenigingen en tegen diverse 
fokkers van Franse Bulldoggen. De Raad van Beheer ondersteunt de Nederlandse fokkers en 
rasverenigingen in het juridische proces onder andere met een financiële bijdrage. 

Augustus 2016 – Franse Bulldog wordt toegevoegd aan RSI lijst 
 
De Franse Bulldog wordt toegevoegd aan de RSI rassenlijst op aandringen van de Raad van Beheer. 
De keurmeesters moeten in het vervolg de RSI-aandachtspunten meenemen en hier apart over 
rapporteren. 

November 2016 – Overleg rasverenigingen Mopshond 

 

Commedia is met EGCN in november 2016 in gesprek geweest met betrekking tot de gezondheid van 

de Mopshond. De Raad van Beheer was mediator bij dit overleg.  

24 juni 2017 – Rasverenigingen Engelse Bulldog en Raad van Beheer blijven werken aan 

rasverbetering  

 

De Bulldog Club Nederland en de Engelse Bulldog Club Nederland hebben samen met keurmeesters 

en Raad van Beheer gekeken naar verbeteringen in het convenant. Dit heeft geleid tot aanpassingen 

op gebied van Patella luxatie, het instellen van een positief of negatief fokadvies na de keuringen en 

het aanscherpen van het uitsluiten van dieren met bepaalde aandoeningen voor de fokkerij. 
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December 2017 – Dier & Recht maakt foto’s van Franse Bulldoggen tijdens Winner Show  

 

Dier en Recht maakt foto’s van Franse Bulldoggen tijdens de Winner Show in 2017. Zij constateren 

dat veel honden dichte neusgaten hebben, maar dat dit niet wordt afgestraft door de keurmeester. 

Daarnaast geven zij aan dat veel burgers zich zorgen maken (11.862 namen van ondersteuners 

worden meegestuurd). Zij sturen een brief naar alle keurmeesters (januari 2018).  

12 februari 2018 - Bijeenkomst welzijn Franse Bulldog 

 

Op initiatief van EGCN is er overleg tussen Dier & Recht, Raad van Beheer, NVWA, LID, ministerie 

LNV, keurmeesters, VKK en de rasvereniging EGCN over de gezondheid van de Franse Bulldog.  

De HBC is uitgenodigd, maar heeft aangegeven niet bij deze bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn. 

EGCN stelt dat de problemen bij de look-alikes groot zijn en nagenoeg niet voorkomen bij de 

georganiseerde kynologie zonder dit te onderbouwen met data.  

De vertegenwoordiger van het ministerie van LNV geeft aan dat er richtlijnen gemaakt zullen worden 

voor zowel rashonden als look-alikes. In de Raadar van februari plaatsen we een item. 

[Link Raadar] 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2018/rvb_raadar_2018_04_februari.pdf
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Maart 2018  - Maatregelen kortsnuiten actueel in Europese landen   

In Raadar publiceert de Raad van Beheer een artikel met maatregelen en acties die er in Europese 

landen worden genomen voor de kortsnuiten.   

 

 

30 mei 2018 – Contact Raad van Beheer met ministerie over rapport kortsnuiten 

 

Raad van Beheer neemt telefonisch contact op met ministerie omdat er geluiden zijn over de 

invulling van artikel 3.4 Besluit houders van dieren, met name voor de kortsnuiten. De Raad van 

Beheer geeft aan graag betrokken te willen zijn bij de totstandkoming van dit rapport. Het ministerie 

geeft aan dat Marjan van Hagen het onderzoek gaat leiden en dat dit op 1 juni 2018 start. De 

verwachting is dat het onderzoek in oktober 2018 afgerond zal worden.  
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Mei 2018 – Overleg verbeterpunten kortsnuiten 

In Raadar van mei 2018 publiceren we de voorgestelde verbeterpunten uit het overleg en kondigen 

we het vervolgoverleg aan van 14 juni 2018. Het is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. 

 

14 juni 2018 Bijeenkomst partijen voor aanvullende voorwaarden stamboomafgifte 

De Raad van Beheer organiseert een vervolgbijeenkomst met rasverenigingen HBC en EGCN, de VKK 

en de TGVN. Gert ter Haar is als deskundige uitgenodigd. Doel van bijeenkomst was om te komen tot 

een convenant met voorwaarden voor stamboomafgifte.  

18 juni 2018 – Raad van Beheer stuurt overzicht afspraken naar rasverenigingen HBC en EGCN 

De Raad van Beheer stuurt de afspraken gemaakt op 14 juni 2018 terug naar de rasverenigingen van 

de Franse Bulldog (HBC en EGCN) samen met een overzicht van mogelijke metingen die gedaan 

kunnen worden bij de Franse Bulldog. De Raad van Beheer biedt ondersteuning aan voor de 

rasverenigingen om met hun fokkers te overleggen over maatregelen. De Raad van Beheer blijft bij 

het ministerie aandringen op sector brede maatregelen die voor zowel stamboomhonden als niet-

stamboomhonden moeten gelden. De Raad van Beheer maakt zich sterk voor convenanten omdat 

alleen op basis van een convenant controleerbaar is of alle fokkers zich aan eventuele nieuwe 

maatregelen houden. 
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26 juni 2018 – Presentatie Raad van Beheer over FairFok bij Europese Commissie Brussel 

Op verzoek van het ministerie geeft de Raad van Beheer een presentatie voor een Europese 

delegatie over de werkwijze van het FairFok-platform. De presentatie gaat in op de oneerlijke 

concurrentie en het gevaar van de Europese hondenhandel. Onderdelen van het Fairfok-plan en van 

het gezondheidsbeleid van de Raad van Beheer worden toegelicht. Ten aanzien van de extreme 

uiterlijke kenmerken benadrukken we dat er functionele, kortsnuitige honden zijn. Uitgangspunt is 

hoe een overkoepelende samenwerking in de sector tot stand kan komen.  
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Juni 2018 – Europese dierenartsorganisaties: gezondheid gaat voor uiterlijk 

 

De Europese dierenartsorganisaties Fecava en 

FVE hebben een position paper gepubliceerd 

over kortsnuiten. In de position paper wordt 

aangegeven dat gezondheid en welzijn vóór het 

uiterlijk gaan. Goede fokkerij moet worden 

gestimuleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18 augustus 2018 Bijeenkomst fokkers rasvereniging HBC 

Er is een bijeenkomst van de HBC voor haar fokkers over mogelijke maatregelen. De Raad van Beheer 

ondersteunt de bijeenkomst en nodigt als deskundige Gert ter Haar uit.  
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14 september 2018 – Bijeenkomst rasvereniging Mopshond Commedia  

Gert ter Haar spreekt voor de fokkers van Commedia over de gezondheid van de Mopshond. Iaira 

Boissevain spreekt over de mogelijkheden van handhaving aan de hand van de invulling van het 

Besluit houders van dieren. Aanvullend volgt een bijzondere ledenvergadering voor de rasvereniging. 

De vereniging dient verzoek in bij de Raad van Beheer om het stamboek te openen en een 

fokprogramma met inzet van look-alikes mogelijk te maken om de gezondheid van de Mopshond te 

kunnen verbeteren.  

 

 

26 september 2018 – Raad van Beheer ontvangt standpunt EGCN over convenant en geldende 

rassen  

 

Na de diverse bijeenkomsten en overleggen stuurt de EGCN haar standpunt met betrekking tot een 

convenant met de Raad van Beheer. DE EGCN geeft aan geen convenant te ondertekenen rond de 

gezondheid van de Franse Bulldog.Tevens geven zij aan “wij zijn voor gelijke regelgeving voor alle 

rassen die tot de kortsnuiten kunnen worden gerekend (Bordeaux dog, Boston terrier, Boxer, 

Bullmastiff, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon, 

Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Mopshond, Pekingees, Shih Tzu)”. 

19 november 2018 – Overleg Raad van Beheer met ministerie LNV 

 

Er vindt overleg plaats met ministerie LNV. De Raad van Beheer geeft heel duidelijk aan betrokken te 

willen worden bij het onderzoek van de ECGG over kortsnuiten. Ministerie zegt dit niet toe. 

21 november 2018  Presentatie Raad van Beheer over oneerlijke concurrentiepositie fokkers 
stamboomhonden  
 
De Raad van Beheer is aanwezig op The Illegal Online Puppy Trade Conference in Brussel. De Raad 

van Beheer spreekt over de oneerlijke concurrentie tussen fokkers van stamboomhonden en 
fokkers die zich aan geen enkele regels hoeven te houden. Thema is ‘Unfair competition practices – 
the impact on professional breeders and traders’. 



Tijdlijn kortsnuiten 
 

12 
 

 
14 januari 2019- Bespreking Raad van Beheer met ministerie over voorgenomen maatregelen en 

handhaving 

 

De Raad van Beheer wordt uitgenodigd op de faculteit om globaal de resultaten van het onderzoek 

te bespreken. LNV geeft aan dat ze de resultaten in beleidsregels wil opnemen. De NVWA geeft aan 

dat fokkers een overgangstermijn nodig hebben. Eerder was het niet mogelijk om te handhaven, dan 

moet er nu ook eerst duidelijk zijn waar ze aan moeten voldoen voordat er gehandhaafd gaat 

worden. De Raad van Beheer geeft aan grote problemen te zien bij het invoeren van deze criteria en 

maakt bezwaar tijdens deze sessie. 

24 januari 2019 – Raad van Beheer informeert rasverenigingen over voorgenomen maatregelen 

overheid 

 

Het bureau van de Raad van Beheer informeert de rasverenigingen van de Mopshonden, Franse 

Bulldoggen en Engelse Bulldoggen dat er maatregelen vanuit de overheid ophanden zijn. 

Februari 2019  - Raad van Beheer bespreekt kortsnuiten bij de FCI-show en judges commissie 

 

De portefeuillehouder keurmeesters bespreekt de problematiek van de kortsnuiten bij het overleg 

van de FCI show and judges commitee. 

10 februari 2019 – Nulmeting Mopshonden door Commedia en Raad van Beheer 

Er wordt een nulmeting bij 50 Mopshonden tussen de 1 en 3 jaar 

georganiseerd door de Raad van Beheer samen met Commedia. 

Daar worden een conditietest en keuring op uiterlijke kenmerken 

gedaan. Alle Mopshonden kwamen goed door de conditietest.  
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17 maart 2019 – Minister stuurt brief dierenwelzijn + rapport kortsnuiten naar 2de kamer 

 

De minister stuurt de brief dierenwelzijn waarin opgenomen de publicatie van het rapport van het 

ECGG door LNV en de Fairfokrapportage. [link brief] [link rapport]  

 

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/177368bb35b647b49f48d234cdf37eaa/brief-minister-bij-rapport-kortsnuiten-en-fairfok-03-2019.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/177368bb35b647b49f48d234cdf37eaa/fokken_met_kortsnuitige_honden_lnv-mrt-2019.pdf
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18 maart 2019 – Raad van Beheer reageert op rapport ministerie 

Er volgt een eerste reactie over het ontvangen van het rapport. Daarin geven we aan niet betrokken 

te zijn bij het opstellen van de criteria. [Link] 

22 maart 2019  - Aanvullende reactie van Raad van Beheer op rapport 

De Raad van Beheer geeft een uitgebreidere reactie na lezing van het rapport. Daarbij geven we 

duidelijk onze kritiekpunten aan. Zo is het onduidelijk hoe de criteria tot stand zijn gekomen en wat 

de onderbouwing is om deze normen aan te houden. Er heerst het gevoel dat er selectief 

argumentatie is gezocht. [link]  

22 maart 2019 Raad van Beheer verzoekt ministerie om overleg over het rapport en handhaving 

De Raad van Beheer stuurt per mail verzoek aan het ministerie om te overleggen over het rapport en 

de handhaving. 

1 april 2019 – Uitzending Radar over rapport kortsnuiten  

 

De Raad van Beheer geeft een interview maar kan niet live in de uitzending komen. Hierdoor worden 

cruciale uitspraken weggelaten  en is er geen goede balans tussen de geïnterviewde partijen.  

 

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/brief-hondenfokkerij-en-rapportage-fairfok-naar-tweede-kamer/
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/standpunt-raad-van-beheer-rapport-fokken-met-kortsnuitige-honden/
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2 april 2019 – Raad van Beheer stuurt herinnering aan ministerie voor verzoek overleg  

De Raad van Beheer stuurt herinnering aan beleidsmedewerkers LNV omdat we nog geen respons 

hebben ontvangen. Van beleidsmedewerkers krijgen wij het antwoord dat ze bezig zijn dit in te 

plannen. 

5 april 2019 – Ingelaste vergadering werkgroep Fokkerij en Gezondheid over rapport 

Er is een ingelaste vergadering van de werkgroep Fokkerij & Gezondheid over het rapport van het 

ECGG. Het rapport wordt besproken.  

12 april 2019 – Raad van Beheer stuurt 2de herinnering aan ministerie voor overleg  

De Raad van Beheer stuurt nogmaals ‘met klem’ een verzoek voor een datumvoorstel nadat bekend 

wordt dat er een afspraak met enkele leden is ingepland. Daarbij geven we aan dat dit voelt als een 

breuk in het goede vertrouwen. We krijgen een reactie en afspraak voor 9 mei 2019. 

26 april 2019 Statusupdate Raad van Beheer over kortsnuiten 

De Raad van Beheer plaatst een statusupdate waarin we aangeven dat we vinden dat er met de 
gezonde honden van de kortsnuitrassen die vrij zijn van welzijnsbeperkende aandoeningen en 
raskenmerken gefokt moet kunnen worden. [link] 

2 mei 2019  Overleg leden met ministerie over rapport kortsnuiten 

Commedia en Griffonya hebben overleg bij het ministerie van LNV, daarbij zijn ook 

vertegenwoordigers van NVWA en LID aanwezig. 

2 mei 2019 Overleg rasgroep 9 

Er wordt uitgebreid verslag gedaan van de besprekingen die op die zelfde dag hebben 

plaatsgevonden met het ministerie. De ECGN is afwezig tijdens dit rasgroepoverleg. De Raad van 

Beheer is wel aanwezig bij dit rasgroepoverleg. 

  

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/statusupdate-rapport-fokken-kortsnuitige-honden/
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9 mei 2019 – Afspraak Raad van Beheer met ministerie over rapport ECGG  

 

De Raad van Beheer wil functionele honden inzetten voor de fokkerij en ziet veel gevaren in de 

opgelegde handhavingscriteria van de ECGG. De Raad van Beheer krijgt goedkeuring om een 

alternatief plan in te dienen. Het ministerie geeft aan ondertussen de ingezette lijn voort te zetten. 

Dezelfde dag plaatst de Raad van Beheer de update op de website en er volgt bericht in Raadar. [link] 

 

 

 

18 mei 2019 - Vergadering FCI breeding Commission in Tallin 

Het BOAS onderwerp is geagendeerd door de Zweedse Kennelclub vertegenwoordiger. De 

aanwezigen geven aan wat er in hun land op dit gebied plaats vindt. De vertegenwoordiger van 

Nederland geeft aan dat in Nederland Engelse Bulldoggen aan een conditietest moeten voldoen, 

voordat zij mogen worden ingezet voor de fokkerij. Helaas ontbreekt het wetenschappelijk bewijs dat 

deze methode ook tot een vermindering van de problemen in de volgende generatie leidt. De 

ervaringen zijn wel zo, zowel tijdens de keuringen als ook door Nederlandse dierenartsen wordt 

aangegeven dat de Engelse Bulldog een betere ademhaling kent. De Nederlandse vertegenwoordiger 

vertelt ook over criteria die de Nederlandse overheid heeft gesteld voor de fokkerij van kortsnuitige 

honden. De overheid is in Nederland ervan overtuigd dat er gefokt moet worden op een langere 

neus.  

31 mei 2019 - Internationale bijeenkomst Dog Health Workshop.  

 

Nederland wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur, de portefeuillehouder 

gezondheid, de dierenarts en een lid van de werkgroep fokkerij en gezondheid. Er is een speciale 

discussiegroep over “extremes”. Zowel in de algemene presentaties wordt over kortsnuiten 

gesproken als in kleinere workshops. Er wordt een internationale brachycephalic working group 

opgericht. Tijdens de workshop wordt de stelling aangenomen dat overgewicht een ziekte is. 

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/update-vervolg-rapport-fokken-kortsnuitige-honden/
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5-6-2019 - Bijeenkomst Raad van Beheer over fokkerij en wetgeving  

De Raad van Beheer organiseert voor haar fokkers en leden een bijeenkomst over de fokkerij en de 

wetgeving voor kortsnuiten. De avond is zeer goed bezocht. Er volgt een uitgebreid verslag in vraag & 

antwoord vorm dat op de website te lezen is voor iedereen. [link]  

 

  

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/177368bb35b647b49f48d234cdf37eaa/verslag-rvb-informatieavond-fokken-gezelschapsdieren---5-juni-2019.pdf


Tijdlijn kortsnuiten 
 

18 
 

 

13-6-2019 - Overleg minister, Raad van Beheer, ECGG en KNMVD.  

 

Er is vervolgoverleg met de minister, de KNMvD, ECGG en de Raad van Beheer. Directeur en 

bestuurssecretaris zijn daarbij aanwezig. De Raad van Beheer geeft aan dat wij op korte termijn met 

een fokbegeleidingsplan zullen komen als alternatief op het rapport van het ECGG en de 6 

handhavingscriteria. 
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17 juni 2019 - Vervolgbijeenkomst Raad van Beheer met rasverenigingen kortsnuiten 

Naar aanleiding van het rapport, de eerste bijeenkomst fokkerij en wetgeving en het gesprek met de 

minister is er een vervolgbijeenkomst met de rasverenigingen. Opzet en richting voor het in te 

dienen fokbegeleidingsplan (FBP) worden besproken.  

 

22 juni 2019 - Algemene Vergadering Raad van Beheer 

Tijdens de algemene vergadering wordt er een schets van de ontwikkelingen op het gebied van 

kortsnuitige honden gegeven. Het Besluit houders van dieren is in 2014 in werking getreden. Het 

doel van deze wetswijziging was het verbeteren van het dierenwelzijn bij de bedrijfsmatige fokkerij 

van gezelschapsdieren. Artikel 3.4 Besluit houders van dieren gaat over het fokken en het verbod 

daarvan, waarbij het welzijn van de ouderdieren en nakomelingen benadeeld wordt. Om dit artikel te 

kunnen handhaven heeft het ministerie criteria laten opstellen die zich richten op schadelijke 

uiterlijke kenmerken van de brachycefale honden. De enige mogelijkheid die de overheid biedt aan 

hondenrassen waarbij vrijwel de hele populatie de handhavingsnormen overschrijdt is een verplicht 

fokprogramma. De Raad van Beheer is nu bezig om samen met de rasverenigingen van kortsnuitige 

rassen deze plannen op te stellen. Deze plannen moeten uiteindelijk goedgekeurd worden door het 

ministerie. Wegens de grote belangstelling en opkomst voor de informatieavond op 5 juni zal er nog 

een bijeenkomst op korte termijn volgen. Op 17 juni is er een eerste bijeenkomst geweest met de 

rasverenigingen van kortsnuitige rassen en een start gemaakt met het werken aan het 

fokbegeleidingsplan. Het streven is om op 1 augustus 2019 het fokbegeleidingsplan aan de minister 

aan te bieden. 

26 juni 2019 -International Kennel Club meeting  in Stockholm  

 

Tijdens de meeting wordt door de Raad van Beheer aandacht gevraagd voor de kortsnuiten 

problematiek en voor de rasstandaard van de Franse Bulldog. Tijdens de informele en formele 

gesprekken wordt de actuele Nederlandse situatie besproken met de aanwezige Kennel Clubs.  
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4 juni 2019 Overleg Raad van Beheer met rasverenigingen 

 

Overleg tussen de Raad van Beheer en groep rasverenigingen (EGCN, EBCN, Shih Tzu Club, HBC, 

Commedia) over de inhoud van het FBP. Dit heeft de bouwstenen voor het FBP opgeleverd. Dit 

eerste concept is gebruikt om input te vragen van andere partijen (werkgroep fokkerij en gezondheid 

en de commissie gezondheid). 

22 juli 2019 - Overleg Raad van Beheer met alle rasverenigingen van de kortsnuiten over FBP 

Tijdens dit overleg wordt verdere invulling gegeven aan het fokbegeleidingsplan.  
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1 augustus -2019 – Raad van Beheer dient Fokbegeleidingsplan in bij ministerie 

Het fokbegeleidingsplan wordt ingediend bij het ministerie en aangeboden aan Minister Schouten. 

De CFR wordt ter discussie gesteld. Duidelijk wordt aangeven dat de Raad van Beheer de 

snuitverlenging zoals nu in de richtlijnen staat niet wenselijk acht en dat de wetenschappelijke 

onderbouwing hiervoor ontbreekt. 

 

 

 

 

6 augustus 2019 – Raad van Beheer publiceert Engelse vertaling van fokbegeleidingsplan 

kortsnuiten 

 

De Raad van Beheer publiceert de Engelse vertaling van het FBP (breeding strategy brachycephalic 

dogs in the Netherlands) en stuurt het aan alle FCI leden. De vertaling is ook terug te vinden op de 

website van de Raad van Beheer. [link] 

  

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/177368bb35b647b49f48d234cdf37eaa/breeding-strategy-brachycephalic-dogs-in-the-netherlands.pdf
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Augustus 2019 Publicatie van Raad van Beheer in magazine Onze Hond over fokken met 

kortsnuitige honden 

 

De Raad van Beheer wijdde een artikel Raadar XL aan de kortsnuiten in het kynologisch magazine 

Onze Hond. [link]  

 

4 september 2019 - Seminar Hondenbescherming “liefde of lijden” 

Honden met een extreem uiterlijk zijn niet alleen veel in het nieuws, ze zijn ook – onverminderd – 

populair. Op het seminar ‘Liefde of lijden? Het extreme uiterlijk bij de hond’  ging de 

Hondenbescherming in op de vraag ‘Waarom?’. In de Raadar plaatsen we een verslag. [link]  

 

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/f1f2e98bc1d04765bd3a255ca165a84b/oh08_raadarxl_kortsnuiten.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2019/rvb_raadar_2019_12_september.pdf
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September 2019 - Uitleg fokbegeleidingsplan in Raadar 

In de Raadar van september 2019 leggen we nog een keer uit wat het fokbegeleidingsplan inhoudt. 

 

 

10 oktober-2019 – Informatieavond Universiteitskliniek Gezelschapshonden (UKG) over BOAS 

De Universiteit Utrecht organiseert voor dierenartsen een informatie avond waarbij het fokken met 

kortsnuitige honden een van de agendapunten is. Marjan van Hagen legt de criteria uit van het 

rapport van het ECGG. 

21 oktober 2019 en  

28 oktober 2019 - Bijeenkomsten Raad van Beheer voor fokkers over inhoud FBP 

Tijdens twee bijeenkomsten geeft de Raad van Beheer een update over de kortsnuiten situatie in 

Nederland. De bijeenkomsten zijn georganiseerd voor fokkers en belangstellenden. De inhoud van 

het Fokbegeleidingsplan wordt gedeeld en uitgelegd. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de NVWA 

is gestart met handhaven op de criteria. Verscheidene fokkers hebben een bezoek gehad van de 

NVWA en LID. Op de website is naar aanleiding van deze avonden een vraag en antwoord opgesteld 

en op de website geplaatst. In de Raadar van november plaatsen we een bericht. [link]  

 

 

  

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/177368bb35b647b49f48d234cdf37eaa/update-kortsnuiten-29-10-2019---raad-van-beheer.pdf


Tijdlijn kortsnuiten 
 

24 
 

4 december 2019- Overleg Raad van Beheer met ministerie LNV  

De Raad van Beheer heeft op 4 december overleg met het ministerie van LNV. We vragen nogmaals 

om een reactie op het ingediende plan. Zij spreken hun waardering uit over onze inspanningen. De 

stikstofproblematiek drukt alle andere dossiers bij de overheid naar de achtergrond. Zij geven toe dat 

het antwoord op het ingediende Fokbegeleidingsplan veel te lang duurt maar beloven er nu haast 

mee te maken. In de Raadar van december plaatsen we een update.[link] 

 

 

11 januari 2020 - Nieuwjaarsreceptie Raad van Beheer 

 

Voorzitter Jack Alberts schetst in zijn nieuwjaarstoespraak de situatie van het verleden met daarbij 

een blik op de toekomst:  

“De fokkerij van kortsnuitige honden heeft het afgelopen jaar, zoals u onder meer heeft kunnen 

ervaren via de bekende Raad van Beheer informatiekanalen, veel aandacht gekregen. 

Zoals is gecommuniceerd, heeft de Raad van Beheer in het kader van de ontwikkelingen bij het 

Ministerie van LNV een fokbegeleidingsplan ingediend. Wij zijn in afwachting van de reactie. Maar 

met dit plan stuurt de Raad van Beheer aan op een verantwoorde fokkerij van de betreffende 

kortsnuitige rassen. Wij zullen met de betreffende rasverenigingen het proces dat wij hebben 

doorlopen evalueren en wij zullen de verder te volgen route en beleid bepalen, indachtig de nog te 

verwachten reactie van het Ministerie.      

Met veel waardering kijken wij terug op het proces dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.       

Het was zeker niet altijd gemakkelijk om begrip te hebben voor elkaars standpunten en visies. Ook 

hier geldt weer, dat Nederland geen eiland is en dat wij goed moeten kijken naar de positie van 

Nederland in het Europese Kynologische veld. Hoe dan ook, laten we daar duidelijk over zijn,   

dierenwelzijn staat altijd op de eerste plaats en met elkaar vinden wij dat onze honden in hun 

dagelijkse bestaan geen belemmeringen mogen ondervinden die gerelateerd zijn aan hun uiterlijk.” 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2019/rvb_raadar_2019_15_december.pdf
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22 januari 2020 - Overleg betrokken rasverenigingen en de Raad van Beheer 

 

De Raad van Beheer heeft de betrokken rasverenigingen uitgenodigd om samen te komen, het doel 

van de vergadering is elkaar informeren. Vanuit de rasverenigingen was het verzoek gekomen om 

weer samen te komen, daar gaf deze bijeenkomst invulling aan. De belangrijkste afgesproken en 

besproken punten: 

- Fairfok en Fairdog. De zorgen vanuit de rasverenigingen worden geuit naar aanleiding van de 
partners die betrokken zijn 

- NVWA handhavingsbezoeken bij fokkers van kortsnuitige honden. De ervaringen van de 
fokkers worden gedeeld en besproken 

- Communicatie wanneer het Fokbegeleidingsplan niet wordt goedgekeurd. Bestuur van de 
Raad van Beheer heeft besloten daar nu geen uitspraken over te doen. De 
vertegenwoordigers worden gevraagd hun input aan te leveren. 

o Juridische procedure bij een “nee”. De vertegenwoordigers van de rasverenigingen 
vragen of de Raad van Beheer bereid is juridische procedures te gaan volgen bij een 
“nee”. 

o “Ja – scenario”. De verschillende aandachtspunten bij een goedkeuring van het 
Fokbegeleidingsplan worden naar voren gebracht en besproken. 

- Communicatie onderling en naar de media wordt besproken. 
- Keurmeesters hebben een belangrijke rol in het geheel. Aanvullende cursus/lezingen zijn 

gewenst 
 
Afspraken die in januari 2019 met de aanwezige rasverenigingen zijn gemaakt: 

- De rasverenigingen geven door wat hun wensen zijn wanneer er een “nee” komt op het 
fokbegeleidingsplan. Dit wordt meegenomen in het bestuursbesluit 

- De rasverenigingen willen een werkgroep, zij leveren de volgende informatie aan: grootte, 
taken/doel, instelling alleen bij “ja” of ook bij “nee” op fokbegeleidingsplan. 

 

1-2 februari 2020 – Internationale FCI meeting keurmeesters 

 

De Raad van Beheer vraagt aan de voorzitter van de FCI naar het advies van de wetenschappelijke 

commissie over de brachycephale honden. Daarnaast wordt algemeen om support gevraagd aan de 

aanwezige internationale deelnemers. 

17 februari 2020 - Herinneringsbrief ministerie  

 

De Raad van Beheer stuurt de minister een herinneringsbrief om nogmaals te benadrukken dat een 

overleg noodzakelijk is in verband met de onduidelijkheden en misinterpretaties van het rapport en 

de handhaving. Daarbij bieden wij opnieuw aan om hierin mee te denken en waar mogelijk te 

ondersteunen.   

3 maart 2020 – BOAS teleconference van de Engelse Kennelclub in samenwerking met Cambridge 

University 

 

Onderzoekster Jane Ladlow geeft een uitleg over haar onderzoek en de onderbouwing van de 

Respiratory Functional Grading System. Haar onderzoek heeft geleid tot een eenvoudigere in de 

praktijk uit te voeren Cambridge BOAS test. De Engelse Kennel Club biedt samen met Cambridge 

universiteit aan om de gevalideerde test onder licentie ook door andere kennelclubs uitgevoerd mag 

worden. Hiervoor moet vooraf een overeenkomst gesloten worden, daarnaast moet er een 

hoofdbeoordelaar worden aangewezen en dient de training tot beoordelaar in Engeland (door Jane 

Ladlow) te worden uitgevoerd. 
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6 mei 2020 – Ontvangst antwoord minister 

De Raad van Beheer ontvangt via de post de brief van de minister met de reactie op het 

fokbegeleidingsplan. De minister handhaaft het criterium van de minimale CFR van 0,3.  
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11 mei 2020 – Mailing naar de alle aangesloten leden met betrekking tot besluit minister 

 

Alle leden worden geïnformeerd omtrent het besluit van het bestuur omtrent het invulling geven aan 

de wet. De betreffende kortsnuitenverenigingen worden vooruit geïnformeerd. De 

portefeuillehouder is beschikbaar voor de verenigingen voor overleg. Dezelfde dag worden alle 

officials en de sector geïnformeerd.   

Er komt een folder uit om fokkers uit te leggen wat de overheidscriteria inhouden. Het bestuur van 

de Raad van Beheer heeft ervoor moeten kiezen alleen nog stambomen af te geven wanneer er aan 

de criteria is voldaan. Wanneer dit niet bewezen kan worden krijgen de nakomelingen geen 

stambomen. Het plan is om bij de volgende Algemene Vergadering de leden te laten stemmen of de 

nakomelingen van honden die niet aan de criteria voldoen in te schrijven in het afstammingsregister.  

Er wordt een Nieuwbericht Raad van Beheer - reactie minister geplaatst op de website. [Link]  

 

 

20 mei 2020 – De FCI voorzitter (Jakkel) publiceert een open brief 

 

Hij roept op tot het sturen van brieven aan de Raad van Beheer, vooral van de landen die de 

rasstandaard beheren van de betrokken rassen. In de brief worden een aantal foutieve aannames 

gemaakt, daarnaast is het niet geheel duidelijk of de brief van de voorzitter op persoonlijke titel is of 

een mening van het hele FCI bestuur. [Link]  

  

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/minister-besluit-criteria-kortsnuiten-blijven-onveranderd/
http://www.fci.be/en/Open-letter-from-the-FCI-President-about-the-matter-of-the-registration-of-brachycephalic-breeds-in-the-Netherlands-3550.html


Tijdlijn kortsnuiten 
 

28 
 

 

25 mei 2020 - Reactie van de Raad van Beheer op de open brief van de voorzitter van de FCI 

 

De Raad van Beheer reageert op de brief en geeft haar ongenoegen aan. Daarnaast wordt de reactie 

gebruikt om een aantal onwaarheden te rectificeren. [Link]  

In hetzelfde bericht wordt een situatie schets gegeven van de actuele situatie en wat daar aan 

voorafging. [Link]   

 

26 mei 2020 – De Raad van Beheer geeft antwoord op vragen met betrekking tot de FCI 

reglementen 

 

De reactie van de Raad van Beheer licht toe dat de FCI reglementen en statuten zich verhouden tot 

de nationale regelgeving. De Raad van Beheer maakt duidelijk dat de acties in lijn zijn met de 

internationale richtlijnen. Daarnaast verduidelijkt de Raad van Beheer dat het niet om een verbod 

gaat op de rassen, maar een beperking op het fokken van deze rassen. [Link]  

4 juni 2020 - Bijeenkomst Raad van Beheer en de betrokken rasverenigingen 

 

Bijeenkomst rasverenigingen kortsnuitige rassen en de Raad van Beheer. In een open overleg wordt 

de brief van de minister besproken, de gang van zaken sindsdien,  de onderlinge communicatie en 

het internationale kritiek. De Rasverenigingen hebben op dezelfde dag een verklaring uitgebracht, 

deze wordt ook besproken. In deze verklaring wordt door hen vooral veel ongenoegen geuit, over 

meerdere zaken.  

Ondanks de verschillen komt er als conclusie uit dat de rasverenigingen weer stambomen willen 

ontvangen voor de nakomelingen van ouderdieren die bewezen gezond zijn. Ze willen hiervoor 

convenanten afsluiten. Het Cambridge BOAS onderzoek wordt door hen als een waardevolle test 

gezien die in het convenant opgenomen dient te worden.  

23 juni 2020 – Rasgroep 9 vergadering 

 

De voorzitter van de EGCN is van mening dat de 18 verenigingen van rasgroep 9 zelf met initiatieven 

moeten komen. Hij geeft aan dat er moties en initiatiefvoorstellen ingediend kunnen worden. De 

voorzitter van de Shih Tzu Club vult aan dat het begint in de onderlaag, hoe meer hier vandaan komt 

des te beter de Raad van Beheer het kan uitdragen.  

  

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/reactie-raad-op-open-brief-kortsnuiten-fci-voorzitter/
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/177368bb35b647b49f48d234cdf37eaa/reactie-rvb-kortsnuiten-uitgebreid-definitief-25052020.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/reactie-raad-over-voldoen-aan-fci-reglementen/
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24 juni 2020 Bijeenkomst rasverenigingen van de kortsnuitige rassen en de Raad van Beheer 

 

De rasverenigingen van de kortsnuitige rassen en het bestuur van de Raad van Beheer komen samen. 

Tijdens deze vergadering wordt het communicatieproces besproken vanaf 11 april jl. Er worden 

nieuwe werkafspraken gemaakt om te komen tot een mogelijke oplossing voor de nu ontstane 

situatie tussen de betreffende rasverenigingen en de Raad van Beheer. 

 

24 juni 2020 - De NVWA publiceert een informatieblad voor dierenartsen  

 

De NVWA heeft in samenwerking met de KNMvD en het ECGG een informatiebrochure gemaakt voor 

dierenartsen. De Raad van Beheer heeft ook input kunnen leveren en vragen doorgegeven die 

fokkers hebben met betrekking tot de nieuwe criteria. [Link] 

25 juni 2020 Open brief van de kortsnuitige rassen aan de Raad van Beheer 

 

In de open brief van de 9 rasverenigingen van de kortsnuitige rassen geven zij vier verzoeken aan. De 

rasverenigingen willen dat er weer stambomen afgegeven worden, bevestiging dat de Raad van 

Beheer de FCI rasstandaarden volgt, convenanten waarin de Cambridge BOAS testen opgenomen 

worden en netwerk van dierenartsen voor de rasspecifieke testen uit het convenant.  

 

  

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2020/05/22/nvwa-geeft-handvatten-voor-naleven-fokverbod-kortsnuitige-honden
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3 juli 2020 FCI publiceert zijn statement over Brachycephalic Obstructie Airway Syndrome 

 

De FCI geeft aan dat de Raad van Beheer de Nederlandse wet- en regelgeving boven de FCI regels 

moet stellen in verband met de registratie van kortsnuitige honden. Misverstanden die ontstaan 

waren, worden uitgelegd. [Link]  

8 juli 2020 – Bijeenkomst rasverenigingen kortsnuitige rassen en de Raad van Beheer 

 

Er volgen vanaf deze datum meerdere overleggen met de betrokken rasverenigingen en de 

portefeuillehouder van de Raad van Beheer. De open brief van de rasverenigingen wordt besproken 

en de portefeuillehouder biedt een 10-stappenplan aan om te bespreken. De portefeuillehouder 

geeft aan welke stappen genomen moeten worden om tot een ras specifiek convenant te kunnen 

komen met de rasverenigingen. Korte samenvatting van de afspraken wordt gezamenlijk 

gepubliceerd. [Link]  

10 juli 2020 – Nieuwsbericht met uitleg over stambomen en convenanten 

 

Naar aanleiding van het bericht van 8 juli is een update gegeven die duidelijk maakt dat de Raad van 

Beheer de stambomen wil gaan afgeven in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. 

[Link] 

27 juli 2020 - Bijeenkomst rasverenigingen kortsnuitige rassen en de Raad van Beheer 

 

Er wordt verder gewerkt aan het 10 stappenplan en er worden afspraken gemaakt hierover. 

 

  

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/statement-fci-over-kortsnuiten-situatie-in-nederland/
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/statement-bijeenkomst-kortsnuiten-8-juli-2020/
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/update-kortsnuiten-10-juli-2020/
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4 augustus 2020 – Keurmeesters bijeenkomst aandachtsrassen 

 

De keurmeesters worden opgeroepen om bijeen te komen om te spreken over de toekomst van het 

keuren van de kortsnuitige rassen en meer algemeen de aandachtsrassen. De sessie wordt ook 

gegeven op 8 augustus 2020. 
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17 augustus 2020 – De Raad van Beheer spreekt zich uit over de rasstandaarden 

De Raad van Beheer publiceert op de eigen site een nieuwsbericht over het volgen van de 

rasstandaarden bij de beoordeling van honden op shows.  

17 augustus 2020 – Bijeenkomst rasverenigingen kortsnuitige rassen en de Raad van Beheer 

 

Vervolgbijeenkomst rasverenigingen kortsnuitige rassen en Raad van Beheer portefeuillehouder. De 

rasverenigingen onder leiding van de voorzitters van de EGCN en HBC uiten hun ongenoegen over de 

keurmeesterzaken en de afgelopen keurmeesterbijeenkomsten daarover. De portefeuillehouder 

probeert de gemoederen te sussen door aan te geven dat de bijeenkomst over het 10-stappenplan 

het fokken betreft en niet het keuren. De sfeer is echter bepaald en de discussie ontaardt in 

woordenwisselingen. Het actieplan en het overleg wordt wel vervolgd, maar het opgebouwde 

vertrouwen van de laatste bijeenkomsten is weg. 

18 augustus 2020 - Berichten op facebook en via de mail worden publiekelijk gedeeld 

 

De voorzitter van de EGCN plaatst op Facebook berichten over het moeizame overleg en publiceert 

vervolgens de reactie van de portefeuillehouder (email met een duidelijke disclaimer) zonder overleg 

op Facebook. Dit leidt tot vele reacties en ophef op Facebook. De portefeuillehouder vraagt aan de 

betrokken rasverenigingen om aan te geven wie nog verder wil praten op basis van het 10-

stappenplan. Commedia en Shih Tzu Club Nederland geven aan door te willen praten. De andere 

zeven rasverenigingen geven aan het overleg te verlaten.  

27 augustus 2020 – Overleg over het 10 stappen plan 

 

De portefeuillehouder heeft wekelijks vervolggesprekken met de beide rasverenigingen Shih Tzu Club 

Nederland en Commedia over de ontwikkelingen en vervolg van het 10-stappenplan. 
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1 september 2020 – Raad van Beheer publiceert video interview update kortsnuiten 

De Raad van Beheer publiceert naar aanleiding van alle commotie rondom de kortsnuiten een video 

waarin portefeuillehouder Gabri Kolster antwoord geeft op vragen. 

 

3 september 2020 – Raad van Beheer tekent intentieverklaring met Cambridge University en 

Engelse Kennel Club 

Als eerste kennel club in de wereld tekent de Raad van Beheer een intentieverklaring met Cambridge 

University en de Engelse kennel Club. Hierdoor kan de Raad van Beheer als licentiehouder de 

Cambridge BOAS test in de toekomst in Nederland inzetten. 


