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  Wijziging naam 

Net voor het passeren van de acte bij de notaris hebben we toch besloten om de naam een klein beetje te 

wijzigen. Het wordt uiteindelijk ‘Dogsconnected’. De associatie met een hondenschool genaamd 

Dogsconnect vermijden we hiermee in voldoende mate.   

 

Formele oprichting 

Maandag, 02-03-2020, stond het bezoek aan de notaris gepland. In artikelen hebben we weleens 

gesproken over de georganiseerde kynologie. Na maandag horen we daar bij, omdat we dan formeel zijn 

opgericht. 

 

Website 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het bouwen van een website. We hebben de verwachting dat 

deze website ergens begin april klaar is en bekeken kan worden.  

 

Kortsnuiten en politiek 

Het is inmiddels een publiek geheim dat de minister in maart weer een brief zal sturen naar de tweede 

kamer waarin zij inhoudelijk in zal gaan op een aantal vragen die er binnen en buiten de politiek leven op 

het gebied van honden en het fokken van honden.  

De kamerleden Moorlag en Wassenberg ( https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-wassenberg-

over-bericht-dat-fokken-honden-met-extreem-platte-snuiten-ondanks-verbod-doorgaat) hebben een reeks 

vragen gesteld aan de minister over respectievelijk gevaarlijke honden en over het feit dat er nog steeds 

op grote schaal illegaal wordt doorgefokt met honden die gezondheidsnormen overtreden. 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4986901/ondanks-verbod-gaat-fokken-mopshond-

gewoon-door-zielig-voor-de 

De beantwoording van deze vragen zal ongetwijfeld veel duidelijkheid brengen. 
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Controles op illegale fokkerij van kortsnuitige honden 

De LID en de NVWA hebben ook dit jaar al weer een inspectie uitgevoerd bij een fokker die zich weigert 

neer te leggen bij de nieuwe welzijns- en gezondheidsnormen. Het is wel een duidelijk signaal dat het de 

overheid ernst is. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de minister de (raszuivere) fokkerij van extreem 

kortsnuitige honden weer toe zal staan.  

 

‘Illegale’ fokgeschiktheidskeuringen Engelse Bullen 

Op Rashondenwijzer is melding gemaakt van het besluit van de Raad van Beheer om de 

fokgeschiktheidskeuringen van Engelse Bullen weer te hervatten. Met Engelse Bulldoggen mag al jaren 

niet meer gefokt worden dus dit besluit roept veel vragen op. 

https://www.rashondenwijzer.nl/nieuws/2020/02/illegale-engelse-bulldog-fokkerij-gaat-gewoon-door 

 

Fairdog 

Fairdog kent een stuurgroep van waaruit de regie zal worden gevoerd op alle veranderprocessen die 

geïnitieerd worden. Voor de ontwikkeling van beleid zullen ook werkgroepen samengesteld worden. Wij 

hebben ons aangemeld voor werkgroepen omdat we vanuit onze doelen altijd en met (bijna) iedereen 

willen samenwerking met het oog op het gezonder maken van honden. 

https://www.knmvd.nl/lancering-fairdog-unieke-samenwerking-in-de-sector-voor-gezonde-sociale-honden-

in-nederland/ 
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