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Houden van honden 1

Campagne
special

update ‘Waarom een stamboomhond?’ 

De Raad van Beheer heeft de afgelopen jaren samen met aangesloten verenigingen en fokkers een scala aan 

maatregelen genomen om de gezondheid en het welzijn van honden (met een stamboom) te verbeteren. Conform 

het Fairfok-plan startten wij vorig jaar de meerjarige campagne: ‘Waarom een stamboomhond?’. De campagne 

belicht de voordelen van een stamboomhond en ondersteunt de verantwoorde fokker van stamboomhonden in 

Nederland. In deze special een update.

Eerste video’s over voordelen 
stamboomhond online! 

De campagne bestaat onder andere uit de gedrukte posters en 

folders, de informatie op onze website via www.houdenvanhonden.nl/

stamboomhond, advertenties op internet bij Google en op Facebook, 

advertenties op Marktplaats en radiospots bij Radio 100%NL. Sinds 1 

september zijn daar ook videofilmpjes aan toegevoegd! 

De eerste twee videofilms over de voordelen van 

stamboomhonden zijn op donderdag 1 september online 

gegaan. De eerste twee voordelen die we belichten, gaan 

over ‘Een goede start voor jouw pup’ en ‘Een fokker met 

passie’. Iedere eerste van de maand komt er een nieuwe 

video. Abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal via www.

youtube.com/raadvanbeheer en blijf op de hoogte!

Help mee en deel deze video’s!

We hopen dat alle fokkers en hondenliefhebbers deze 

video’s gaan delen via Facebook en op hun website, 

zodat zo veel mogelijk (potentiële) puppykopers er 

kennis van kunnen nemen en zo een verantwoorde 

keuze kunnen maken bij de aanschaf van een hond.

Beeld uit de video ‘Een goede start voor jouw pup’ Beeld uit de video ‘Een fokker met passie’

http://www.houdenvanhonden.nl/stamboomhond
http://www.houdenvanhonden.nl/stamboomhond
http://www.youtube.com/raadvanbeheer
http://www.youtube.com/raadvanbeheer
http://www.youtube.com/raadvanbeheer
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Draagt u de stamboomhond een warm hart toe? Steun dan onze campagne! U kunt 

ons helpen de campagneposters en folders te verspreiden. De posters zijn er in 

vijf uitvoeringen (Beagle, Berner Sennenhond, Golden Retriever, Herdershond en 

Yorkshire Terrier). 

Daarnaast is er de folder (zie afbeelding hiernaast) met de voordelen 

van een stamboom hond. Deze  campagnematerialen kunt u gratis 

be stel len op onze website (zie adres onderaan dit bericht). Behalve 

ge printe materi alen hebben wij ook digitale stoppers/banners die u kunt 

gebruik en op website(s) en op social media zoals Facebook en Twitter. 

Bestellen 

Alle campagnematerialen kunt u bestellen en downloaden via 

www.houdenvanhonden.nl/campagnepromotie. Alvast heel 

hartelijk dank voor uw steun!

ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
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Deze campagne is een initiatief van:

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Zoek de verschillen
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Reclame Code Commissie: campagne stamboomhond 
niet misleidend!

Goed nieuws! De klacht van stichting Dier & Recht, dat onze campagne ‘Waarom een stamboomhond’ misleidend 

zou zijn, is ook in hoger beroep afgewezen. Nadat de Reclame Code Commissie (RCC) eerder al oordeelde dat de 

campagne niet misleidend is, komt nu het College van Beroep tot hetzelfde oordeel: ‘niet misleidend’.

In mei 2016 wees de Reclame Code Commissie (RCC) de 

klacht van de stichting Dier & Recht over de campagne af. 

Volgens de RCC was de informatie niet onjuist en ontbrak 

er ook geen essentiële informatie. Daarom was er geen 

sprake van misleidende reclame of van handelen in strijd 

met de waarheid. Het College van Beroep kwam tot 

hetzelfde oordeel en vond de campagne van de Raad 

van Beheer evenmin misleidend. 

Uitspraak

In de uitspraak stelt het College van Beroep: “Het door 

Dier&Recht nagestreefde belang rechtvaardigt in dit geval 

ook overigens niet dat de Raad van Beheer op deze wijze 

het recht zou moeten worden ontzegd op de onderhavige 

wijze haar mening over stamboomhonden aan te prijzen.” 

Ook stelt het College dat de onderbouwing van de klacht 

van Dier & Recht op z’n minst onvoldoende is: “De Raad 

van Beheer heeft, blijkens het voorgaande, de stellingen 

van Dier & Recht voldoende weersproken. Daardoor kan 

niet van de juistheid van de (onderbouwing van de) klacht 

worden uitgegaan.” 

Blij

De Raad van Beheer is blij dat het College van Beroep de 

eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie 

volledig onderschrijft. Wij zullen de campagne ook in 

2017 onveranderd voortzetten ter ondersteuning van de 

verantwoorde aanschaf en fok van de stamboomhond.  

Gratis campagneposters en -folders 
bestellen!

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Alles weten over houden van honden? Neem dan een gratis abonnement op  

onze nieuwsbrief Raadar via www.houdenvanhonden.nl/raadar.

http://www.houdenvanhonden.nl/campagnepromotie
http://www.houdenvanhonden.nl/raadar

