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Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming: 

 “We moeten naar een keurmerk voor gezelschapsdiere n” 
 

door Hella Liefting 
 

“Alle stamboeken moeten open, dat is ons 
ideaal. Juist ook voor gezelschapsdieren, waar 
fokken op uiterlijk tot zulke problemen heeft 
geleid. Om dat aan te pakken willen wij naar 
een keurmerk voor die groep dieren. We ho-
pen dat het zo gaat werken, dat mensen niets 
meer kopen zonder dat keurmerk.”  
Algemeen directeur Frank Dales van de  
Dierenbescherming houdt niet van praten met 
meel in de mond. Eerder gooide hij al een gro-
te steen in de fokvijver door te pleiten voor een 
algeheel verbod op het fokken van rashonden. 
Zijn uitleg daarover op de website van de Die-
renbescherming lokte ons naar zijn werkkamer 
in Den Haag om daar nog eens door te praten 
over fokken en de invloed op dierenwelzijn. 
 
 

Zorgen 
De dierenbescherming maakt zich grote zorgen. Veertig procent van de rashonden in Neder-
land is ongezond, zegt de organisatie. Dat zou inhouden dat er minstens tweehonderddui-
zend rashonden in ons land rondlopen met een min of meer ernstig gezondheidsprobleem. 
Omdat het voor de AVLS lastig is gebleken om aan zulke cijfers te komen, vragen we de 
Dierenbescherming naar de definitie en de bron. Medegesprekspartner Erwin Virginia legt uit 
dat de cijfers onder meer afkomstig zijn van Genetic Counseling Services, het bedrijf van Ed 
Gubbels. Virginia, dierenarts en senior beleidsmedewerker kleine huisdieren, gebruikt een 
brede definitie voor het begrip ongezond. “Dat is eigenlijk alles waar de gezondheid onder 
lijdt, van een haar in het oog tot fatale hartkwalen”.  
 
Het nieuws veroorzaakte grote opschudding, zeker omdat de Dierenbescherming het verge-
zeld liet gaan van een angstaanjagende BBC-documentaire waarvan de organisatie de rech-
ten had gekocht om het publiek te laten zien hoe ernstig de situatie is. Heel Nederland kon 
kennisnemen van gepijnigde spaniëls van wie de schedel te klein is voor de hersenen. 
“Mensen doen dat niet bewust om beesten te laten lijden”, zegt Dales. “Men wil wat mooi is 
nog mooier maken. Dat gaat ten koste van het welzijn.”  
 
Vingerwijzen 
De voorbeelden zijn bekend: de buldog, de teckel, de King Charles cavalier. “Maar het gaat 
om veel meer. Elke boxer heeft een verhoogde kans op ernstige ziekten. “En, vult Virginia 
aan, ook rassen waarbij het uiterlijk niet extreem verandert, lopen grote risico’s. Ook daar 
wordt door de focus op uiterlijk in een steeds nauwere populatie gefokt. Dan zie je het niet 
aan de buitenkant, maar dan is het van binnen net zo verrot.”  
 
De verklaring is volgens de dierenbescherming dat mensen hun hond meer als een voorwerp 
zijn gaan zien dan als een levend wezen. “Wij vertrekken vanuit het dier”, zegt Dales. “Zij 
kunnen niet zelf protesteren dus wij zijn de advocaten van het dier. Vingerwijzen, zo weten 
we uit ervaring, helpt niet. Wat wij willen is zichtbaar maken, op de agenda zetten, en het 
goede belonen en ondersteunen.” Dales doelt op de veranderde strategie van de Dierenbe-
scherming. Geen spotjes meer met aan bomen vastgebonden honden, maar een goede stal 
voor kippen ontwerpen. Vooral beweging in de goede richting stimuleren.  
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De vertoning van de inmiddels beroemde documentaire heeft intussen wel politieke gevolgen 
gehad: er komt een onderzoek naar de fok van twee hondenrassen. Is dat genoeg? Dales, 
diplomatiek: “Laat ik het zo zeggen, wij hadden een hoger ambitieniveau”. Maar de Dieren-
bescherming werkt in een politieke omgeving, en kan zelf als vereniging van verenigingen 
ook niet zomaar vrij van de eigen achterban opereren. Daarin staat de organisatie overigens 
niet alleen; ook de Raad van Beheer verenigt vele soms tegenstrijdige belangen.  
 

( links Erwin Virginia, beleids-
medewerker en rechts Frank 
Dales, directeur van de Die-
renbescherming) 
 
Dales laat zich door de 
lauwe Haagse reactie 
overigens niet ontmoedi-
gen. Doelbewust zocht 
hij de media om zijn stem 
te verheffen tegen de 
fokkerij. “En dan maar in 
duidelijke termen. Toen 
ik zei dat het maar afge-
lopen moest zijn met die 
fokkerij, kwam het ver-
haal wel voorin de kran-
ten te staan. Toen wer-
den we ook gebeld. In-

eens wisten we hoeveel rasfokkers er in Nederland zijn.” Dales erkent dat de Raad van Be-
heer als vereniging van fokkers gemangeld zit tussen al die belangen. “We hebben goed 
contact en kennen onze rol, soms is er wat meer prikkeling. Maar wij kunnen eigenlijk hel-
pen.” 
 
Keurmerk 
De Dierenbescherming werkt aan een voorstel voor een keurmerk voor gezelschapsdieren. 
Het keurmerk voor vee is een daverend succes, maar dit zal niet hetzelfde zijn. De systema-
tiek moet anders. “We kunnen niet met sterren gaan werken. Je doet het goed of fout in de 
gezelschapsdierenbranche en niet een beetje beter, nog beter en super! Het is zwart of wit, 
niets ertussen! Het idee is dat fokkers die meewillen in nieuwe inzichten zich positief kunnen 
onderscheiden. Dan belonen we goed gedrag en krijg je beweging in die fokkerswereld. Wie 
het keurmerk heeft, gaat zich verantwoordelijk gedragen om het te houden. Dat werkt stimu-
lerend. De klanten kunnen ervoor kiezen om alleen zaken te doen met een fokker die het 
keurmerk mag voeren. Uiteindelijk moet het zo werken dat je het als hondenkoper niet kan 
maken om een dier zonder keurmerk aan te schaffen.”  
 
Het keurmerk heeft nog een lange weg te gaan. Aan het voorstel wordt hard gewerkt en 
moet de komende periode besproken worden in de achterban van de Dierenbescherming die 
20 afdelingen telt. Als die allemaal meegaan, kan er relatief snel een plan liggen. 
 
De negatieve gevolgen van de hondenfokkerij staan op de agenda, niet in de laatste plaats 
dankzij de Dierenbescherming die niet terugschrok voor een paar stevige teksten. Wie dis-
cussie over dit probleem wil voeren, kan erop rekenen dat de Dierenbescherming inhoudelij-
ke sturing kan geven. En al is zijn inbreng in het debat over wetgeving rond hondententoon-
stellingen gesneuveld in de politiek, Dales is optimistisch. “Als je maar een gezamenlijk ver-
trekpunt kunt vinden. We houden allemaal van dieren.” 
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