Aan de staatssecretaris van Economische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
29 mei 2017

Onderwerpen: Verzoeken tot opheldering of huishond Rex verhandeld is als werkhond, bemiddeling
en ander beleid RVO

Geachte heer Van Dam,
De mechelse herder Rex van Dora Rodic is eind september 2016 in beslag genomen na een licht
bijtincident. Op 30 september, twee dagen na de inbeslagname, deed de RVO al een verzoek tot
vervreemding. En twee weken vóór de rechtszaak, waar (zo bleek later) de rechter besloot dat hond
Rex onder voorwaarden naar zijn eigenaresse terug mocht keren, is Rex op 5 januari voortijdig door
de RVO herplaatst. Omdat Rex een jonge mechelse herder is en bovendien door de opslaghouder als
een goede hond werd beschouwd, hetgeen bleek uit het verslag van de opslaghouder in het risicoassessment, vermoeden wij dat Rex met volledig medeweten en met toestemming van de RVO door
de opslaghouder verkocht is aan een handelaar om er een werkhond van te maken. Via diverse
bronnen weten wij dat dit dikwijls gebeurt bij herders die in de opslag terecht komen en dat er
hondenhandelaars zijn die deze honden uit de opslag opkopen/overnemen om ze te trainen als
beveiligingshond en deze voor veel geld te verkopen naar landen als Amerika, Zweden, Zwisterland
etc. Ook uit de mail van Johan Vos* van de afdeling Inbeslaggenomen Goederen blijkt dit (zie
onderaan deze brief een kopie hiervan). Deze mail gaat over de verkoop van een herder die bij de
opslaghouder in Amsterdam, het DierenOpvangcentrum Amsterdam, verbleef. Wij hebben
vernomen van mensen die werkhonden trainen dat meerdere opslaghouders zich hiermee bezig
houden en dat het voor de RVO een gewone zaak is om dit soort honden op deze manier te
verhandelen.
Als dierenbelangenorganisaties vinden wij het niet integer dat de RVO huishonden verkoopt aan
handelaren die de honden trainen om er in korte tijd veel geld aan te verdienen door ze als
werkhonden door te verkopen aan het buitenland. Daarbij komt ook nog dat het zicht op de
uiteindelijke bestemming van de hond op deze manier volledig zoek is. Lang niet altijd komen deze
honden goed terecht. Voor een huishond kan het een verschrikkelijk leven zijn om slechts als
beveiliging te dienen. En in het ergste geval wordt de hond gebruikt door het leger om in
mijnenvelden te lopen. In het geval van Rex komt daar nog bij dat de rechtszitting over deze hond
nog moest komen. Uit de correspondentie van Justitie blijkt bovendien dat Rex voor de herplaatsing
twee weken getraind is, zogenaamd om Rex handelbaarder te krijgen. Maar uit de informatie van de
opslaghouder* in het risico-assessment blijkt dat Rex goed luisterde naar de normale huiselijke
commando’s en dat hij heel goed handelbaar was. Klaarblijkelijk was hij ook goed opgewassen tegen
de situatie in de opslag. Bovendien neemt zorgvuldig herplaatsen van een herder met een aanlijn- en
muilkorfgebod naar een particulier veel meer tijd in beslag. Al met al is deze gang van zaken erg
vreemd en roept veel vragen op. Een veel aannemelijker verklaring voor de training is: dat deze hond
klaargestoomd moest worden om door te verkopen aan een handelaar die de hond als werkhond
voor veel geld doorverkoopt naar het buitenland.
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Ondertussen is Dora Rodic er emotioneel slecht aan toe. Hond Rex is heel belangrijk in haar leven. Ze
weet nu niet eens hoe het met hem gaat. Het is vreselijk om zo in onzekerheid te moeten verkeren
over het dierbaarste in je leven. Dora wil Rex nog altijd terug en heeft daarom een oproep gedaan en
een beloning uitgeloofd (samen met Comité Dierennoodhulp) van 4000 euro, zie
https://www.youtube.com/watch?v=ddxEgRjURL4 . Veel hondenliefhebbers en dierenvrienden leven
met Dora mee en vinden het afschuwelijk wat er gebeurd is. Ze moeten er niet aan denken dat dit
hen ook kan overkomen als hun hond door omstandigheden in de opslag zou raken. De
rechtvaardigheid in deze zaak is ver te zoeken. Uit niets blijkt dat de RVO en het OM enig gevoel van
empathie en mededogen tonen richting eigenaresse Dora, dit ondanks de uitgebreide aandacht in de
media voor deze zaak.
Dora beseft heel goed dat zij degene die Rex uit de opslag heeft overgenomen niets kwalijk kan
nemen. Deze onbekende persoon wist immers niet dat er nog een uitspraak van de rechter moest
komen. Ze wil daarom Rex terugkopen. Voor een handelaar heeft een hond geen emotionele
waarde, voor Dora wel. Die persoon zal volledig anoniem blijven. Belangrijk voor Dora’s psychisch
welbevinden is het dat zij hoe dan ook te weten komt hoe het nu met Rex gaat. Hond Rex gaf Dora
zelfvertrouwen die haar voordien ontbrak. Hij gaf haar leven zin. De manier waarop de RVO en het
OM met haar en haar hond zijn omgesprongen is bijzonder traumatisch voor haar en heeft haar
leven ernstig ontwricht.
Tot nu toe weten wij niet waar Rex is en wat er gebeurd is met hem. Maar het lijkt het meest
aannemelijk, gezien bovenstaande, dat Rex verhandeld is als werkhond en dat hij wellicht al in het
buitenland verblijft. Uw ministerie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de RVO, ook als
het gaat om de honden in de opslag en om niet zulke nette kwesties als hierboven geschetst. De RVO
is volledig verantwoordelijk voor de herplaatsing van hond Rex. De RVO weet precies aan wie zij de
hond hebben overgedaan. Wij verzoeken u daarom dringend opheldering te geven of hond Rex als
werkhond is verkocht, en Dora Rodic te laten weten waar haar hond verblijft en haar zo de kans te
geven Rex terug te kopen. Nog netter zou het zijn als de RVO zorgt dat hond Rex terugkeert naar
Dora Rodic. Ook verzoeken wij u om er zorg voor te dragen dat de RVO een ander beleid gaat voeren,
door huishonden niet langer in de handen van handelaars te laten vallen, die de honden trainen om
ze voor veel geld door te verkopen als werkhonden.
In afwachting van uw hopelijk spoedige reactie op onze verzoeken,
Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet namens de zes dierenbelangenorganisaties,
Sandra van de Werd
Comité Dierennoodhulp
Postbus 94724
1090 GS Amsterdam
Tel 06 40709218
Margje Verheij-Koster
Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden
Geoffrey Deckers
Een DIER Een VRIEND (EDEV)
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Bep de Boer
Stichting Rechten voor al wat leeft
Sophia-Vereeniging
Hanno Berger
Stichting Dierennood

cc. Vaste commissie voor Economische Zaken

* Bijlage mail Johan Vos Dienst Regelingen

From: j.c.vos@minlnv.nl
To:
Date: Tue, 15 Jan 2013 10:57:01 +0100
Subject: 7-5376 Mike
Geachte ,

Ons opvangadres (waar Mike verblijft) doet al jaren zaken met een persoon die zelf werkhonden
traint en daarna worden de honden overgedragen aan beveiligingsbedrijven, Douane en
gevangenissen in Europa en Amerika. De honden die naar deze persoon zijn gegaan zijn allemaal
goed terecht gekomen.

Wij (Dienst Regelingen) hebben een kontrakt met deze opvangadres m.b.t. opvangen en verzorging
van de in beslaggenomen honden en katten. Als de dieren worden vrijgegeven zorgen zij ook voor de
herplaatsing van de dieren.

Ik heb gevraagd of ze een aantal foto's kunnen maken van Mike; zodra ik deze heb ontvangen zal ik
ze doormailen.

Nb. ik heb alsnog de brief met afstandsverklaring per post naar u verstuurd.

M.vr.gr.
Johan Vos
Dienst Regelingen

3

*Opslaghouder schrijft in risico-assessment over REX:
De volgende ervaringen van de opslaghouder, die deze hond sinds 28-9-2016 in opslag heeft gehad,
zijn relevant: De hond wordt vertrouwd: hij komt en is vrolijk bij het aanlijnen; naar onbekende
mensen is hij vriendelijk-afstandelijk. Hij luister naar KOM, ZIT en AF. En voerbak en speeltje zijn
zonder problemen af te pakken. Hij is overal op zijn lijf aan te raken en komt spontaan tot rust na
opwinding. Afwijkend gedrag is niet gesignaleerd en hij is ook niet agressief naar honden: hij reageert
niet als er honden voorbij zijn kennel lopen. Verzorger vindt hem lief.
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