
Reactie NVWA 
 

1. Voldoen fokkers aan de Nederlandse wet als ze fokken met ouderdieren die niet 
aan de regels voor CFR (minimaal 1 ouderdier met een CFR boven de 0,3) voldoen, 
maar in plaats daarvan de RvB versie van de Cambridge test met goed gevolg 
hebben afgelegd? 
Artikel 3.4 van het ‘Besluit houders van dieren’ is een inspanningsverplichting 
waarbij een houder o.a. zo veel mogelijk moet voorkomen dat nakomelingen met 
ernstige gebreken of erfelijke aandoeningen worden gefokt. Een andere invulling van 
deze inspanningsverplichting, naast het toetsen op de zes criteria (waaronder de 
regels voor CFR), is mogelijk. De NVWA kijkt naar deze criteria om te bepalen of de 
testresultaten van de fokker hebben geleid tot een juiste invulling van de 
inspanningsverplichting. Deze criteria zijn opgesteld door de Universiteit van Utrecht 
en geven een indicatie van de gezondheid van het dier. Het niet voldoen aan deze 
criteria laat zien dat de uiterlijke kenmerken nadelige gevolgen hebben voor de 
gezondheid en welzijn van het dier. Het fokken met twee ouderdieren met een CFR 
van ≤0,3 is daarom geen juiste invulling van de inspanningsverplichting en dus niet 
toegestaan.   

2. Is de NVWA betrokken geweest bij het opstellen van, om commentaar gevraagd op 
of vooraf ingelicht over deze convenanten?  
De NVWA is niet betrokken geweest bij het opstellen van deze convenanten, dit is 
een initiatief van o.a. de Raad van Beheer. De Raad van Beheer eist een 
dierenartsverklaring bij de dekaangiftes met de handhavingscriteria die de NVWA 
gebruikt, en is vrij om dit verder te ontwikkelen zolang het welzijn en de gezondheid 
van de dieren worden gewaarborgd. De Raad van Beheer heeft de zes 
handhavingscriteria opgenomen in de algemene beschrijving over fokken met 
kortsnuiten als verplichting (zie: Fokken met brachycephale honden 
(houdenvanhonden.nl).   

3. Wat vindt de NVWA van deze convenanten?  
De NVWA focust op toezicht en handhaving van de wet- en regelgeving, die o.a. als 
doel heeft het welzijn en de gezondheid van de dieren te waarborgen. Het 
ontwikkelen van dergelijke convenanten om aan de wet- en regelgeving te voldoen 
ligt voornamelijk bij de sector. 
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