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Buitenlandse honden in Nederland
Veelgestelde vragen over…
Buitenlandse honden in Nederland
1. Wat is een buitenlandse hond?
‘Dé buitenlandse hond’ bestaat eigenlijk niet. Op verschillende manieren komen honden die
geboren zijn in een ander land, naar Nederland:
• (Ras)honden worden geïmporteerd voor fokdoeleinden of vanwege hun eigenschappen.
• Pups worden (goedkoop en vaak in extreem slechte omstandigheden) gefokt in andere (Europese)
landen en vervoerd naar Nederland om hier via diverse ‘uitgiftekanalen’ verkocht te worden.
• ‘Willekeurige’ honden worden door toeristen meegenomen omdat ze er een band mee hebben
opgebouwd.
• Jonge en oudere honden worden via organisaties geïmporteerd uit bijvoorbeeld Zuid- of OostEuropa om als ‘buitenlandse hond’ een (nieuwe) mand in Nederland te vinden.
Meestal wordt de laatste groep bedoeld als men spreekt over ‘buitenlandse honden’. In het land van
herkomst kan de ‘buitenlandse hond’ verschillende achtergronden hebben:
• Het was een gezinshond, die ooit een eigenaar had, maar daardoor is afgestaan/ gedumpt. Vaak
heeft een gezinshond in het buitenland een vrijer leven gehad dan honden in Nederland hebben. Ze
worden niet altijd onder toezicht of opgesloten gehouden. Naast de hond die als huisdier wordt
gehouden, zijn er honden die als werkdier worden ingezet (bijvoorbeeld voor de jacht of als hoeder
van vee).
• Het was een gemeenschapshond, een hond die geen ‘vaste’ eigenaar heeft gehad, maar die in een
bepaalde gemeenschap heeft verkeerd en daardoor soms ook gevoerd werd.
• Het was een verwilderde hond die zich wellicht met voedsel(resten) van mensen voedde, maar
waarvoor niemand enige verantwoordelijkheid heeft gevoeld en die nauwelijks contact heeft gehad
met mensen.
Wanneer er over een ‘buitenlandse hond’ gesproken wordt, wordt er meestal geen onderscheid
gemaakt naar achtergrond. Toch is het verschil wel belangrijk. Zowel voor de aanpak van
problematiek ter plaatse als bij het naar Nederland halen van buitenlandse honden zijn de
verschillen tussen deze populaties van belang. Zo verschilt de categorie van de verwilderde honden
bijvoorbeeld in reproductie (lager) en in mogelijkheden om in Nederland een leven te leiden zonder
aantasting van het welzijn.
2. Hoeveel buitenlandse honden komen jaarlijks naar Nederland?
Helaas zijn hierover geen betrouwbare gegevens beschikbaar. De schatting is dat er ongeveer 8.000
per jaar naar Nederland komen (http://www.stray-afp.org/nl/wpcontent/uploads/2012/08/Presentatie-telling-BUZhonden-CJR.pdf).
3. Waarom halen mensen een hond uit het buitenland?
Vaak speelt voor mensen een rol dat ze goed willen doen voor de betreffende hond. Men wil een
hond een beter leven geven en daarom adopteert men de hond. Soms speelt ook een rol dat
buitenlandse honden ‘goedkoop en snel leverbaar zijn’. Er is op een aantal sites veel keus en de
honden zijn dan meestal relatief snel in Nederland. Daardoor denkt de consument én goed te doen
en hij of zij heeft relatief snel en goedkoop een hond in huis. De marketing voor buitenlandse
honden en de negatieve berichten over ‘rashonden’ spelen vermoedelijk ook een rol. Het is populair
om een ‘buitenlandse hond’ te hebben. Neem daar bij andere veranderingen zoals het vaker

herplaatsen van honden via internetverkoopkanalen, waardoor minder honden naar asielen gaan en
een toename van het aantal honden in het asiel dat van oorsprong van een vechtras- of type is.
Hierdoor zoeken mensen minder snel hun weg naar het asiel en vaker naar organisaties die
buitenlandse honden naar Nederland halen.
Wat zijn de goede en minder goede aspecten hiervan?
Er zijn in Nederland meer dan honderd organisaties actief die zich met buitenlandse honden bezig
houden. Een groot deel daarvan haalt (ook) honden naar Nederland. Helaas zijn er indicaties dat in
dat proces soms onvoldoende wordt gekeken of een hond in Nederland goed kan aarden en of de
eigenaar/het gezin waarin de hond terecht komt voldoende past bij de hond en wat de hond nodig
heeft. Dan kan een plaatsing op een teleurstelling uitlopen. Dat is slecht voor de hond en soms ook
voor de eigenaar en zijn omgeving. Zo zijn er gevallen bekend waarbij een buitenlandse hond
wegloopt van huis, omdat hij gewend is te zwerven, en binnen een paar dagen doodgereden wordt,
gevallen waar de hond de kinderen bijt omdat hij bang is, of de kat, omdat hij gewend is te jagen.
Hoewel het dus nastrevenswaardig is om een hond een beter leven te geven, gaat er nog wel eens
wat mis bij het plaatsen van de honden in Nederland. Overigens zijn er ook organisaties die de
selectie van de honden en de plaatsing zeer zorgvuldig en goed uitvoeren.
4. Welke risico’s brengt het naar Nederland halen van buitenlandse honden met zich mee?
Het risico is dat het selectie- en adoptieproces niet goed verloopt. Een hond kan dan in Nederland
niet goed aarden en/of de eigenaar/het gezin waarin de hond terecht komt, past niet bij de hond
en wat de hond nodig heeft. Dan kan een plaatsing op een teleurstelling uitlopen. Dat is slecht voor
de hond en soms ook voor de eigenaar en zijn omgeving. Zo zijn er gevallen bekend waarbij een
buitenlandse hond wegloopt van huis, omdat hij gewend is te zwerven, en binnen een paar dagen
doodgereden wordt, gevallen waar de hond de kinderen bijt omdat hij bang is, of de kat, omdat hij
gewend is te jagen.
Onderzoek uit 2011 van de Koninklijke Hondenbescherming geeft indicaties dat honden die door
organisaties naar Nederland gehaald worden, tot vier keer angstiger zijn voor kinderen,
volwassenen, verkeer en nieuwe situaties dan honden die in Nederland als pup zijn aangeschaft of
uit het asiel komen. Een leven in angst is voor niemand goed. Ook weglopen lijkt aanzienlijk vaker
bij deze honden voor te komen.
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) waarschuwt ook voor
ziekten (Filaria of Leishmania bijvoorbeeld) die de honden wellicht kunnen importeren. Ook over de
import van Rabiës, een voor mens en dier dodelijke ziekte is veel te doen, sinds de invoer van een
Rabiësbesmette Marokkaanse pup via Spanje in februari van 2012.
5.

Wat vindt de Koninklijke Hondenbescherming van het naar Nederland halen van
buitenlandse honden?
De Koninklijke Hondenbescherming begrijpt dat mensen een hond een beter leven willen bieden en
zou graag zien dat de energie hiervoor gestoken wordt in het toewerken naar structurele
oplossingen voor de buitenlandse hondenproblematiek. Dit vraagt educatie, voorlichting,
geboortebeperking bij de hondenpopulatie en overleg met overheden in de landen waar de
problematiek speelt. Juist door structurele oplossingen na te streven kunnen meer honden geholpen
worden en wordt hondenleed voorkomen.
Wanneer een consument een hond uit het buitenland kiest, kiest hij of zij deze meestal omdat hij
of zij de situatie voor deze honden beter wilt maken. Veel consumenten zijn zich echter niet
bewust dat een adoptie daar echter niet automatisch voor zorgt. Een structurele oplossing van
problematiek vraagt lange termijn oplossingen. Een individuele hond is bovendien soms niet gebaat
bij plaatsing in Nederland. Hij is gered uit de situatie waarin hij verbleef, maar leeft soms een
leven in angst in ons drukke land waarvan hij de gebruiken en omgeving niet kent. Een hond die erg
angstig is, een hond die ziek is, een hond die gewend is vrij te mogen jagen, is niet altijd beter af
met een transport naar een ander land.

6. Wat zijn dat dan, die structurele oplossingen voor buitenlandse honden problematiek?
De problematiek omtrent buitenlandse honden is vaak complex. Daarom moet aan meerdere zaken
tegelijk gewerkt worden die tot een oplossing kunnen leiden:
• Onderwijs/voorlichting voor kind en volwassene over dieren, hun behoeften en verzorgingseisen.
• Voorlichting aan hondenbezitters over de noodzaak tot castreren/steriliseren om ongewenste
nesten en daaruit voortkomende zwerfdieren te voorkomen.
• Overleg met lokale, regionale en nationale overheden om hen tot betrokkenheid te overreden,
structurele aanpak/programma’s vanuit deze organen te stimuleren en hen te motiveren wetgeving
in werking te stellen die verwaarlozing en mishandeling van dieren strafbaar stelt en toe te zien op
de naleving van deze wetgeving.
• Opvang van zwerfdieren en castratie/sterilisatieprojecten realiseren alsmede
herplaatsingsprojecten onder de lokale bevolking.
7. Wat doet de Koninklijke Hondenbescherming voor buitenlandse honden?
De Hondenbescherming is er in principe voor honden in Nederland. Omdat de organisatie het leed
van veel buitenlandse honden aan het hart gaat, heeft ze over een aantal jaren steun toegezegd
aan het Animal Foundation Platform (AFP). Deze organisatie wil de organisaties die zich in
Nederland met buitenlandse hondenproblematiek bezighouden, verbinden en helpen bij het vinden
van structurele oplossingen voor deze problematiek.
Daarnaast geeft de organisatie het gratis te downloaden Handboek Herplaatsingshonden uit. Hierin
is veel informatie over herplaatsingshonden, waaronder buitenlandse te vinden:
http://handboek.hondenbescherming.nl
www.hondenbescherming.nl

