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FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN IN NEDERLAND   

Voor het fokken met kortsnuitige honden gelden voor de handhaving van artikel 
3.4 van het besluit houders van dieren sinds maart 2019 aanvullende criteria vanuit 
de overheid. 

De Raad van Beheer heeft samen met de aangesloten rasverenigingen van kortsnuitige 
honden in augustus 2019 een fokbegeleidingsplan ingediend met daarin maatregelen 
op het gebied van gezondheid van ogen en ademhaling. De minister heeft begin 
mei 2020 een reactie gegeven op het fokbegeleidingsplan. De minister spreekt haar 
waardering uit voor de inspanningen die zijn verricht en onderschrijft grotendeels de 
maatregelen uit het fokbegeleidingsplan, maar neemt het plan niet over en handhaaft 
de zes criteria uit het oorspronkelijke rapport van het ECGG.

Het ministerie staat wel tijdelijk toe dat er gefokt mag worden met ouderdieren waar-
van één van beide ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte (craniofaciale 
ratio CFR). Dit kan vanuit het beleid van de Raad van Beheer door selectie binnen het 
ras of via raskruisingen. 
Hierbij mag een ouderdier met een CFR kleiner dan 0,3 enkel gecombineerd worden 
met een hond met een CFR groter dan 0,3. Beide ouderdieren dienen tevens voldoende 
te scoren op de overige 5 handhavingscriteria.

Op basis van de reactie van het ministerie heeft het bestuur besloten tot de volgende 
maatregel:

Vanaf 18 mei 2020 geldt een aangepaste procedure voor de registratie van nesten 
van kortsnuitige honden. Bij alle dekaangiftes van de vermelde kortsnuitige rassen is 
het verplicht een dierenartsverklaring in te sturen van beide ouderdieren. 

Bij overlegging van de dierenartsverklaringen waarop is aangegeven dat de ouderdieren 
voldoen aan de handhavingscriteria wordt een stamboom afgegeven. Wanneer uit 
de verklaringen blijkt dat de ouderdieren niet aan de criteria voldoen wordt er geen 
stamboom afgegeven. 



CRITERIA VOOR HET FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN
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I. Criteria en normen voor toetsing door NVWA en LID inspecteurs.

Het is in strijd met artikel 3.4. Houders van Dieren, Fokken met Gezelschapsdieren, wanneer er aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico 
op het ontwikkelen van BOS en/of BOAS. Onderstaande tabel beschrijft de criteria, inclusief hun interpretatie, op basis waarvan u kunt 
onderzoeken of de hond ingezet mag worden voor de fokkerij (Stoplichtcodering: groen/ oranje/ rood). Fokkers zijn in overtreding en 
hadden niet mogen fokken met deze hond, als de norm om nog met het dier te kunnen fokken is overschreden. 

Criterium Streven t.a.v. risico 
op BOS en BOAS  

Handhavingsnorm Consequenties overschrijden norm 

1 Abnormaal 
ademgeluid 
(stridor) 

Afwezig  Hond maakt in rust (niet slapend) 
fors snuivende, snurkende of 
zagende geluiden of er is in rust 
sprake van een nasale, pharyn-
geale en/of laryngeale stridor  

Normoverschrijding, ongeacht andere 
criteria 

2 Neusopening Open neusgaten Milde stenose = matige 
vernauwing van de neusgaten. 

Voorlopig geen normoverschrijding, mits 
geen van de andere criteria overschreden 

ernstige stenose = ernstige 
vernauwing van de neusgaten. 

Normoverschrijding, ongeacht andere 
criteria 

3 Relatieve 
neusverkorting 

Gelijk aan of 
groter dan 0,5≠ 

groter dan 0,3, maar minder dan 
0,5 

Voorlopig nog geen normoverschrijding, 
mits geen van de andere criteria 
overschreden 

Kleiner dan of gelijk aan 0,3 Normoverschrijding ongeacht andere 
criteria 

4 Neusplooi  Geen neusplooi 
aanwezig 

Neusplooi aanwezig maar geen 
sprake van zichtbaar contact 
van de haren met het bindvlies 
of hoornvlies van het oog, van 
natte neusplooibeharing of 
van ontstekingsverschijnselen  

Voorlopig nog geen normoverschrijding 
(mits in kader welzijnswet ontsteking/
dermatitis behandeld) en geen van de 
andere criteria overschreden 

Neusplooi aanwezig en sprake 
van haren die vanaf de 
neusplooi het hoornvlies of 
bindvlies (kunnen) raken 
(natte neusplooibeharing) 

Normoverschrijding ongeacht andere 
criteria 

5 Zichtbaarheid van 
het oogwit (de 
sclera) bij de 
recht naar voren 
kijkende hond 

Oogwit niet 
zichtbaar of 
hooguit zeer gering 
zichtbaar bij alleen 
de buitenste 
ooghoek 

Oogwit zichtbaar in 2 of meer 
kwadranten-> ondiepe oogkas 
en/of ruime oogleden, met een 
slecht beschermde oogbol en 
een verhoogd risico op het 
ontstaan van hoornvlieszweren 

Normoverschrijding ongeacht andere 
criteria 

6 Ooglidreflex: test 
of de ogen gesloten 
kunnen worden 

Ooglidreflex aan-
wezig en oogleden 
sluiten volledig  

Oogleden kunnen niet volledig 
worden gesloten 

Normoverschrijding ongeacht andere
criteria 

¹ Verschijnselen passend bij oogirritatie: traanvloed, bruinverkleuring van de vacht ronde ogen, muceuze/mucopurente ooguitvloeiing, 
knipperen met de oogleden, wrijven/schuren over het oog, lichtgevoeligheid, rode gezwollen conjunctiva (slijmvliezen) – > aanwijzing voor 
distichiasis (beschadiging hoornvlies). 

≠ Bij kortsnuitige honden met een craniofaciale ratio <0.5 is het risico voor het ontwikkelen van cornea ulceratie (ernstige aandoening van 
het hoornvlies) 20x hoger dan bij honden zonder verkorte snuitlengte. (Bron: Impact of facial conformation on canine health: corneal 
ulceration, Packer et al.) 
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Bron: Rapport fokken met kortsnuitige honden, ECGG, pagina 26, publicatiedatum 18-03-2019.



PROCEDURE REGISTRATIE NESTEN KORTSNUITIGE HONDEN VANAF 18 MEI 2020 

Alle dekaangiftes met een dekdatum vóór 18 mei 2020 worden behandeld volgens de 
oude procedure. Alle dekaangiftes met een dekdatum vanaf 18 mei 2020 vallen onder 
de aangepaste procedure: 
- Bij alle dekaangiftes van de vermelde kortsnuitige rassen is het verplicht een 
 dierenartsverklaring in te sturen van beide ouderdieren. 
- Bij overlegging van de dierenartsverklaring waaruit blijkt dat voldaan is aan de 
 handhavingscriteria wordt er een stamboom afgegeven.
- Wanneer uit de dierenartsverklaring blijkt dat niet aan de criteria is voldaan wordt er 
 geen stamboom afgegeven.

Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal het bestuur de leden voorstellen om 
bij combinaties die niet aan de criteria voldoen, een afstammingsbewijs af te geven 
waarop vermeld staat dat de combinatie niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. 
Tot aan deze Algemene Vergadering worden de nesten die niet voldoen aan de criteria 
aangehouden en worden tot aan de formele besluitvorming geen documenten 
afgegeven voor het betreffende nest.  

KORTSNUITIGE RASSEN 

De aangepaste registratieprocedure geldt voor het fokken met kortsnuitige honden van 
de volgende rassen:

Het vermelden van deze rassen wil niet zeggen dat de criteria en mogelijke controle van 
de overheid niet kunnen gelden voor kortsnuitige honden van andere rassen. De criteria 
van de overheid gelden op basis van uiterlijk en niet op basis van ras. 

1. Affenpinscher
2. Boston Terriër
3. Engelse Bulldog
4. Franse Bulldog

5. Griffon Belge
6. Griffon Bruxellois
7. Petit Brabançon
8. Japanse Spaniel

9. King Charles Spaniel
10. Mopshond
11. Pekingees
12. Shih Tzu

REGISTER AFSTAMMINGSBEWIJZEN

Honden met een afstammingsbewijs 
worden opgenomen in een nog op te zetten 
apart register afstammingsbewijzen. In 
plaats van een officiële stamboom ontvan-
gen de honden een afstammingsbewijs. 
Daarop staat duidelijk vermeld dat het géén 
officiële stamboom is en dat beide ouder-
dieren niet aan de wettelijke voorwaarden 
voldoen. Zo blijven nakomelingen die later 
wel aan de criteria blijken te voldoen voor 
de Nederlandse fokkerij behouden. 



PROCEDURE REGISTRATIE NESTEN KORTSNUITIGE HONDEN VANAF 18 MEI 2020 

Bij de procedure kunnen er 3 situaties zijn voor de registratie van nesten:

1. Beide ouderdieren voldoen aan de criteria. 

2. Eén van de ouderdieren voldoet aan alle criteria én een van de ouderdieren 
 voldoet niet aan het criterium snuitlengte maar voldoet wel aan de andere criteria.

3. Beide ouderdieren voldoen niet aan de criteria.

1.       BEIDE OUDERDIEREN VOLDOEN AAN DE CRITERIA

 Beide ouderdieren voldoen aan de 6 criteria zoals gesteld in het rapport. Dit dient  
 aangetoond te worden door een ondertekende dierenartsverklaring volgens het 
 model van de Raad van Beheer. 
 Deze dierenartsverklaring kunt u vinden op de pagina ‘fokken met kortsnuitige 
 honden’ op de website van de Raad van Beheer. Voor buitenlandse dekreuen is 
 er een Engelstalige versie beschikbaar. 

 De procedure voor de registratie van het nest en het aanvragen van stambomen 
 verloopt zoals gebruikelijk. Er wordt DNA afgenomen en gechipt. 
 Uiterlijk binnen 6 weken na de geboorte van het nest dienen de dierenarts-
 verklaringen van de beide ouderdieren bij de Raad van Beheer aanwezig te zijn.
  Deze termijn van 6 weken geldt voor een overgangsfase tot 1 september 2020. 
 Vanaf 1 september 2020 moet de dierenartsverklaring direct bij de dekaangifte 
 bijgevoegd worden.     

 Als de dierenartsverklaringen in orde zijn ontvangt de fokker de stambomen voor 
 het nest. 
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2.   EÉN OUDERDIER VOLDOET AAN DE CRITERIA ÉN EEN OUDERDIER 

   VOLDOET NIET AAN CRITERIUM SNUITLENGTE 

 Er is een tijdelijke mogelijkheid om te fokken met combinaties waarbij één van
  de ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte, dus een CFR heeft
 kleiner dan of gelijk aan 0,3. Het ouderdier dient wel voldoende te scoren op 
 de overige 5 handhavingscriteria. Voorwaarde is dat het andere ouderdier wel
  een CFR heeft groter dan 0,3 en tevens voldoet aan de overige 5 criteria. 

 Dit dient aangetoond te worden door een ondertekende 
 dierenartsverklaring volgens het model van de Raad van Beheer. 
 Deze dierenartsverklaring kunt u vinden op de pagina ‘dierenarts-
 verklaring kortsnuiten’ op de website van de Raad van Beheer. 
 Voor buitenlandse dekreuen is er een Engelstalige versie beschikbaar. 

 De procedure voor de registratie van het nest en het aanvragen van stam-
 bomen verloopt zoals gebruikelijk. Er wordt DNA afgenomen en gechipt. 

 Uiterlijk binnen 6 weken na de geboorte van het nest dienen de dierenarts-
 verklaringen van de beide ouderdieren bij de Raad van Beheer aanwezig te
  zijn. Deze termijn van 6 weken geldt voor een overgangsfase tot 1 september
  2020. Vanaf 1 september 2020 moet de dierenartsverklaring direct bij de 
 dekaangifte bijgevoegd worden.     

 Als de dierenartsverklaringen in orde zijn ontvangt de fokker de stambomen
 voor het nest. 

3.     BEIDE OUDERDIEREN VOLDOEN NIET AAN DE CRITERIA

 Wanneer uit de dierenartsverklaringen blijkt dat beide ouderdieren niet aan 
 de criteria voldoen dan worden er geen stambomen afgegeven.

 Tot aan de Algemene Vergadering worden de nesten die niet voldoen aan 
 de criteria aangehouden en er worden tot aan de formele besluitvorming 
 geen documenten afgegeven voor het betreff ende nest.  

 De procedure voor de registratie van het nest verloopt zoals gebruikelijk. 
 Er wordt DNA afgenomen en gechipt. Wanneer de Algemene Vergadering 
 besluit tot afgifte van een afstammingsbewijs ontvangt de fokker 
 afstammingsbewijzen voor het nest.

INFORMATIE
De informatie in deze folder kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op 
www.houdenvanhonden.nl/fokkenkortsnuiten. 


