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Geachte mevrouw Dijksma, 

 

Het plan ‘de gezonde en sociale hond in Nederland - Fairfok’, dat door de Raad van Beheer 

op verzoek van het ministerie van EZ is opgezet, en ondersteund wordt door de partijen uit 

de sector wordt bedreigd. Tijdens de overhandiging van het plan en recentelijk in uw 

beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer hierover heeft u uw vertrouwen 

uitgesproken in het plan en uw medewerking toegezegd aan de realisatie van het Fairfok-

plan. Door de Europese Regelgeving omtrent Rabiës vaccinatie komt de uitvoering van het 

Fairfok-plan ernstig in het gedrang. Het fundament dreigt onder ons gezamenlijke plan weg 

te vallen. 

 

De bloedverversing en verbreding van de genenpoel die noodzakelijk is voor een gezonde 

populatie door de import van buitenlandse honden wordt sterk afgeremd. 

Daarnaast is een goede socialisatie, zoals omschreven in het Fairfok -plan, van belang voor 

een sociale hond in onze samenleving. Daarvoor is een socialisatie in de Nederlandse 

maatschappij, de uiteindelijke leefomgeving van de hond, noodzakelijk. Een goede 

socialisatie wordt tevens geadviseerd in het recente rapport van de RDA ‘verantwoord 

honden houden’ uit 2013.        

Voor de uitvoering van het plan is de medewerking van de fokkers van rashonden met 

stambomen in Nederland essentieel. Deze fokkers zullen alleen meewerken indien zij zelf 

persoonlijk de noodzakelijke socialisatie- en inprentingsperiode met de pup kunnen 

doormaken.  

 

Een oplossing hiervoor is het in werking stellen van artikel 7 uit de Europese Verordening. 

Wij vragen u dan ook om het derogatie artikel 7 van de Europese Verordening Nr. 576/2013 

van kracht te laten worden. Onder andere Finland heeft hierin reeds aangetoond dat deze 

uitzondering zonder risico mogelijk is.  

Wij vertrouwen erop dat u de urgentie voor het in werking stellen van artikel 7 onderschrijft 

zodat ons gezamenlijke Fairfok-plan op een succesvolle manier kan worden voortgezet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Raad van Beheer 
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