Per 1 april 2013 is het chippen van pups verplicht: alle pups moeten op 7 weken leeftijd gechipt
zijn en vóór 8 weken leeftijd geregistreerd door de fokker. De verplichte registratie is bedoeld om
beter zicht te kunnen houden op de fokkerij. Nog steeds worden teveel pups het slachtoffer van
fokkers die puur voor het geld pupjes fokken. Deze pups worden vaak in stallen grootgebracht.
Op het moment dat u ze krijgt hebben ze geen enkele ervaring met mensen, andere dieren of
zelfs met buiten zijn. Daarbij laat de gezondheid vaak te wensen over. Niet alleen op grote schaal
worden er zo pups gefokt die met een grote achterstand aan hun leven als huisdier beginnen, ook
op kleinere schaal worden vaak opzettelijk pups gefokt met afwijkingen. Ook worden er hondjes
uit het buitenland onder erbarmelijke omstandigheden ingevoerd in Nederland.
Om te kunnen traceren waar deze pups vandaan komen moet een fokker zijn hondjes nu vóór 7
weken leeftijd laten chippen en vóór 8 weken leeftijd op zijn/haar naam bij een databank
aanmelden. Als u het hondje overneemt kunt u het op uw eigen naam zetten en kan de fokker het
na 2 weken afmelden. Ga er niet mee accoord als een fokker de registratie maar meteen op uw
naam zet. Dat is een overtreding en maakt het risico op ongewenst handel groter.
In zijn algemeenheid geldt dat de chip op naam van degene moet staan die de hond verzorgt. Als
u bijvoorbeeld langer dan 3 maanden niet zelf voor uw hond zorgt moet de chip overgezet
worden naar de verzorger, ongeacht of dat een particulier of een pension is.
In het verleden verplichtte asiels mensen om het dier op naam van het asiel te laten staan. Dat
kan en mag nu niet meer. Ook is het niet meer de bedoeling dat u een hond van een fokker hebt,
waar de fokker nog mee wil fokken, en die om die reden geregistreerd staat op naam van de
fokker.
Al deze regels gelden voor honden die vanaf 1 april 2013 nieuw aankomen, hetzij pups die in
Nederland worden geboren. Honden die in Nederland worden ingevoerd moeten al een chip
hebben vóór invoer.
Wilt u meer weten ? Kijk op : www.chipjedier.nl

