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GEDRAG EN OPVOEDING

De buitenlandse hond
in Nederland
Honden uit het buitenland. Iedereen vindt er wel wat van.
De discussie rondom de buitenlandse hond raakt regelmatig
oververhit, voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover
elkaar. Het is een onderwerp wat veel emoties oproept.
In dit artikel gaat Suze Steenbergen daar dieper op in.
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Er is een grote groep mensen vóór het importeren van de
buitenlandse herplaatser, de mensen die heel blij zijn met
hun hond uit het buitenland. Er wordt door het merendeel
heel bewust gekozen voor een hond uit het buitenland,
met als doel een beter leven te geven aan een hond die het
minder getroffen heeft. Er is ook een grote groep mensen
die het met argusogen aanziet en zich overwegend
negatief uit wanneer het onderwerp ter sprake komt. Als
laatste is er nog een groep mensen die faliekant tegen de
import van herplaatsers is. De laatste twee groepen
baseren hun mening te vaak op een gebrek aan kennis.
Voor mij dé reden om in 2019 te starten met de lezing ‘de
Buitenlandse hond’.

Informatie is nodig
‘Los het liever ter plaatse op’, of: ‘De Nederlandse asielen
zitten ook bomvol!’, zijn reacties die ik dagelijks voorbij zie
komen op social media. Opmerkingen die gebaseerd zijn

‘De Nederlandse asielen
zitten ook bomvol!’
op emotie en een gebrek aan informatie. Tijdens mijn zes
uur durende lezing leg ik uit hoe de werkelijkheid in
elkaar steekt, aan de hand van kennis die ik heb opgedaan
in mijn jarenlange werk met en voor honden in het
buitenland.
De deelnemers ontvangen een berg informatie over de
herkomst van honden, de fabels en feiten over het leven
van een buitenlandse hond en de route die de honden
afleggen tijdens het herplaatsingstraject. Met liefde spreek
ik over de honden; zij zijn er en verdienen alle liefde en
respect. Maar ik ben ook kritisch. Over de wijze waarop er
geschoven wordt met deze honden, dit verdient helaas niet

De omstandigheden bij veel asielen in het buitenland zijn echt veel slechter dan in Nederland.
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altijd de schoonheidsprijs.
Aan het eind van de dag gaan de deelnemers met een vol
hoofd naar huis waarin vrijwel altijd oude overtuigingen
verschoven zijn en er met meer nuance en begrip wordt
gekeken naar de buitenlandse hond. Fabels zijn vervangen
door feiten.

Grote vraag naar honden
In Nederland is er grote vraag naar honden. Per jaar
worden ongeveer 180.000 honden aangeschaft. Van die
180.000 honden zijn er ongeveer 30.000 rashonden mét FCI
stamboom. Handelaren die broodfokpuppy’s importeren
uit het buitenland zijn echter de grootste leverancier met
een geschatte 75.000 honden per jaar. Daarnaast worden er
ook in Nederland een groot aantal honden gefokt onder
erbarmelijke omstandigheden. Er is nauwelijks zicht op de
aantallen, maar we kunnen vrij veilig concluderen dat de
broodfok in totaal meer dan 100.000 honden van de totale
vraag van 180.000 honden levert.
Niet iedere consument is op zoek naar een
rashond of wil een pup aanschaffen. Er is
onvoldoende zicht op het totaal aantal
importherplaatsers, maar met een ruwe
schatting ligt het op dit moment rond de
25.000 honden op jaarbasis. Daarmee is, in
tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt,
de buitenlandse hond nauwelijks een
bedreiging voor ‘de markt’.

Herplaatser versus broodfokpup
De buitenlandse herplaatser en de broodfokhond worden heel erg vaak met elkaar
verward in de discussies die worden
gevoerd. Ze worden in één adem genoemd, terwijl het twee totaal verschillende werelden zijn. Waar de broodfokpup
verkocht wordt om zoveel mogelijk geld te
verdienen, wordt de buitenlandse herplaatser ter adoptie aangeboden om een
beter leven tegemoet te gaan. Er is dus een
fiks verschil in de achterliggende intentie
waarom de hond geboren is en wordt
aangeboden. Het welzijn van de broodfokhond is nergens een punt van aandacht
voor de fokkers en handelaren. Dit heeft
grote gevolgen voor de fysieke en mentale
gezondheid van de dieren. De problemen
die ontstaan bij de nieuwe eigenaar zijn
daardoor ook van een totaal andere orde
dan bij de herplaatste buitenlandse hond.
Het door elkaar halen van deze twee type
honden uit het buitenland geeft een
onterecht negatief beeld van de buitenlandse herplaatser.

In sommige landen worden zwerfhonden voorzien van
een oormerkje als ze zijn gecastreerd.

HOE HERKEN JE EEN GOEDE
STICHTING?
Er zijn specifieke zaken waar je als adoptant
op kunt letten om te zien of een organisatie
betrouwbaar overkomt.
Is het echt een stichting met een KVK nummer? Is er een website? Staan er financiële
jaarverslagen op? Staat het bestuur met naam
en toenaam op de website? Werken ze volledig legaal? Hebben ze gastgezinnen of plaatsen ze direct vanuit het buitenland? Bieden
ze nazorg bij problemen? Allemaal vragen
die je kunt stellen om hoogte te krijgen van
een organisatie.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een
beslisboom, waar je stap voor stap doorheen
kunt om te kijken of de desbetreffende organisatie bij je past als adoptant. Deze beslisboom is bijna af en zal worden gedeeld op de
facebookpagina De Buitenlandse hond.
Maar dan nog kan het leiden tot een fikse
teleurstelling. Je dient je écht te verdiepen in
wat een hond mogelijk aan begeleiding nodig
heeft vóórdat je hem aanschaft. Een goede
voorbereiding is het halve werk. Het kan zomaar ontzettend gemakkelijk verlopen, maar
het kan ook zeer zeker een enorme uitdaging
worden, zo’n aparte kostganger in huis.
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Asielhond versus buitenlandse hond
In de Nederlandse asielen is een groot deel op zoek naar
een heel specifieke baas vanwege de begeleiding die zij
nodig hebben. Dit maakt dat je als beginnende eigenaar
niet zomaar voldoet aan de eisen die gesteld worden bij
het adopteren van deze honden. Het verlangen van
mensen om een fijne huisgenoot te vinden, die zich
makkelijk voegt in het gezinsleven en onze maatschappij,
maakt de stap naar de buitenlandse herplaatser klein.
Dat gaat in heel veel gevallen goed tot zeer goed en deze
eigenaren zijn intens gelukkig met hun herplaatste
buitenlandse hond.

De pakkende foto’s verleiden
tot adoptie waardoor een
mismatch op de loer ligt
Te mooi voorgesteld
Het nadeel van de grote vraag is dat minder betrouwbare
herplaatsinstanties zich mengen in de markt. Het gebeurt
helaas meer dan eens dat zij een hond aanbieden waarvan
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het onduidelijk is of deze zal passen in een nieuw gezin
en in onze maatschappij. De mooie verhalen en pakkende
foto’s verleiden tot adoptie, waardoor een mismatch op
de loer ligt.
Wanneer een consument op zoek gaat naar een nieuw
maatje is het nu nagenoeg onmogelijk een goede stichting te herkennen. Er is geen betrouwbaar keurmerk, er
is geen ‘Kieskeurig’ waar je kunt zoeken naar de beste
‘winkel’. Het komt dan ook frequent voor dat de nieuwe
eigenaren in zee gaan met minder zorgvuldige organisaties, waarbij er onvoldoende wordt gekeken naar de
wensen en mogelijkheden van de eigenaren en de
behoeftes een hond een gelukkige toekomst te geven.

Maatwerk
Ik tref ze regelmatig op mijn pad: nieuwe eigenaren die
na een paar dagen al met hun handen in het haar zitten.
Ze hebben een zeer angstige hond in huis en hebben
totaal geen ervaring in hoe hiermee om te gaan. Waar
moet je in hemelsnaam beginnen, en hoe weet je of je het
goed aanpakt?
Doordat deze eigenaren meestal terecht komen bij de
professionele hondenwereld ontstaat daar ten onrechte
een negatieve kijk op de buitenlandse hond. Er zijn
eindeloos veel baasjes dolgelukkig en zij delen een
probleemloos leven met de buitenlandse geluksvogels.
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Veel zwervende honden zijn ooit gewoon huishond geweest.

Deze successen hoor en zie je nauwelijks, omdat ze minder
interessant zijn om te delen. De excessen vinden vaker hun
weg naar buiten, wat resulteert in het vrij negatieve label
dat de buitenlandse hond krijgt opgeplakt.

Deze successen hoor
en zie je nauwelijks

orgaan waar je als adoptant terecht kunt met een probleem;
er is geen loket, geen klachtenlijn, geen ombudsman. Je
bent, met je hond, aan het lot overgeleverd. Naast échte
mismatches zie ik helaas ook vaak dat adoptanten al snel
opgeven en de hond eigenlijk geen reële kans op wennen
en settelen wordt gegund. Gemiddeld heeft een herplaatser
toch al snel drie maanden nodig om een glimp van hun
échte zelf te kunnen tonen. Het zijn prachtige toverballen,
waar iedere keer weer een laagje tevoorschijn komt, als je
maar de tijd neemt.

Veel hondenprofessionals doen gelukkig wel hun best
eigenaren te helpen en te begeleiden, maar ik merk ook dat
er een gebrek aan kennis van de buitenlandse herplaatser
is. Je kunt er namelijk geen vast stappenplan op loslaten. Je
zult je moeten verdiepen in de achtergrond, de reden van
de angst en uitzoeken wat mogelijk kan helpen bij deze
specifieke hond in deze specifieke situatie. Er valt nog een
heleboel werk te verzetten om kennis te verbreden, in het
belang van de honden, maar zeer zeker ook in het belang
van de eigenaren.

Mismatch
Een echte mismatch kan tot enorme problemen leiden,
vooral als je als consument in zee bent gegaan met een
organisatie die geen nazorg biedt. Er is geen landelijk

Veel buitenlandse honden zijn uniek qua uiterlijk.
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OVER SUZE STEENBERGEN
Suze Steenbergen is sinds 2006 actief betrokken bij de buitenlandse hond. Tot 2016
organiseerde zij samen met andere vrijwilligers grootschalige castratieprojecten in
Bosnië en was zij bestuurslid van Stichting
Dierenopvang Bosnië. Sinds 2019 is zij actief
betrokken bij een groot project in Kaapverdië ter verbetering van het dierenwelzijn.
Suze verzorgt de lezing ‘De Buitenlandse
hond’ met eerlijke informatie over de wereld rondom de hond uit het buitenland.
Zij begeleidt eigenaren met buitenlandse
hond met het opbouwen van een fijn leven
samen. Met Marleen van Baal is zij initiatiefnemer van Buitenlandse Hond InZicht.
Het doel is informatie geven over de buitenlandse hond aan eigenaren, mensen met
interesse in een hond uit het buitenland en
aan iedereen die beroepsmatig met honden
uit het buitenland in aanraking komt.

Betrouwbare stichting
Gelukkig zijn er ook veel organisaties die wel hun best doen
de juiste match te vinden, die het traject goed begeleiden en
nazorg bieden. Maar hoe herken je zo’n goede stichting?
Het is zo ontzettend lastig om een goede betrouwbare herplaatsende partij te herkennen als consument. Heel vaak krijg ik de
vraag of ik advies kan geven over een organisatie, of deze
betrouwbaar is. Ik heb een vast aantal stappen die ik neem om
te zien in hoeverre ik met ze in zee zou gaan. Deze bespreek ik
dan met de vrager. (Zie het kader van de beslisboom, p 111.)

Opvanggezin
Eén van de belangrijkste adviezen die ik geef is: ‘Adopteer nooit
direct vanuit het buitenland als beginnende hondeneigenaar,
maar altijd vanuit een opvanggezin’.
Het komt te vaak voor dat onervaren baasjes een hond direct
vanuit het buitenland adopteren. Door hun onervarenheid
hebben ze geen realistische verwachtingen. Het idee dat de
hond door hen gered is, de verwachting dat hij dankbaar is en
zich gelijk thuis voelt in hun wereld is een veelvoorkomende
misvatting. De nieuwe eigenaren hebben moeite te accepteren
dat de hond niet meteen meedraait in het dagelijkse bestaan.
Een goed opvanggezin kan inschatten wat de hond nodig heeft
om gelukkig te worden en wat voor type baasje daarbij past.
Doordat de hond heeft kunnen acclimatiseren in een veilige

Zwerven betekent niet alleen iedere dag weer zoeken naar eten, maar betekent ook vrijheid. Sommige honden prefereren dat wellicht.
Vooral gedumpte huishonden hunkeren echter vaak naar een warme mand, aandacht, veiligheid en nooit meer honger.
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Deze inmiddels goed geacclimatiseerde buitenlandse hond heeft het hier heel erg naar zijn zin.

omgeving met liefdevolle en deskundige begeleiding, is
zijn gedrag en karakter veel beter in te schatten. Ook is
duidelijk wat de hond nodig heeft aan begeleiding. De
nieuwe eigenaren kunnen de hond stapsgewijs leren
kennen en deze combinatie biedt een veel grotere kans
op een passende match voor zowel mens als hond.

De verwachting dat
hij dankbaar is en zich
gelijk thuis voelt
Laat je informeren
Al jarenlange ervaring en opgedane kennis over de wereld
rondom het herplaatsen van buitenlandse honden is één
van de pijlers van het initiatief Buitenlandse Hond InZicht.
Mijn collega Marleen van Baal en ik werken met een team
van hondenprofessionals aan een totaalconcept. Toegankelijke informatie over adoptie en samenleven voor zowel de
(potentiële) adoptant en professional die met honden uit
het buitenland in aanraking komt.

We hebben de Facebookpagina De Buitenlandse hond
waarop we verhalen delen en informatie geven over
allerhande zaken rondom de buitenlandse hond. Voor
eigenaren is er een besloten Facebookgroep Ik heb een
buitenlandse hond. Hier kan men ervaringen delen en
genieten van elkaars verhalen. Veel eigenaren vertellen mij
hoeveel moeite ze hebben met de negatieve uitlatingen
over hun hond en over de keuze voor een buitenlandse
herplaatser. Ze lopen tegen vooroordelen aan en weten niet
waar ze goede adviezen kunnen krijgen met betrekking tot
eventuele problemen. Via deze groep helpen we eigenaren
op weg. Als laatste is er nog een besloten groep voor
hondenprofessionals die mijn lezing heeft bijgewoond.
Hier kun je met collega’s van gedachten wisselen en
ervaringen bespreken.
Met ons expert-team bouwen we aan een mooi pakket voor
consument en professional, waardoor kennis en kunde
vergroot wordt, negatieve (voor)oordelen verminderen en
succesvolle matches tot de meerderheid gaan behoren.
Alles met maar één doel: een beter leven voor de buitenlandse hond, op de juiste plek bij gelukkige baasjes.
Op onze Facebookpagina zullen we alle ontwikkelingen
delen die de komende tijd vorm krijgen.
Info: https://www.facebook.com/debuitenlandsehond. ■
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