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Luna et Max zijn populairste hondennamen
Van de 2.654.507 in België geregistreerde honden wonen 3,7% of 100.024 honden in Brussel. 3271
onder hen werden het afgelopen jaar geregistreerd. Het meest voorkomende hondenras in België
is nog steeds de Jack Russel Terrier (199.505), maar de Chihuahua’s zijn in opmars met 21.289
nieuwe registraties. De populairste hondennamen voor wijfjes zijn Luna, Lola en Maya. Bij de
reuen vormen Max, Jack en Paco de top drie (in Brussel is de top drie: Max, Jaco, Paco).

De hondengegevens worden bijgehouden door het voor alle honden verplichte Dog ID
identificatiesysteem, in voege sinds 1998.
« Ons gewest telt meer dan 100.000 honden. Dat is erg veel gezien de stedelijke Brusselse context.
Dat bewijst dat een hond een belangrijk gezelschapsdier is, zowel voor talrijke Brusselse gezinnen als
voor de vele alleenstaanden in ons gewest. Daarom voer ik een diervriendelijk beleid waarbij we de
nodige aandacht schenken aan de sociale functie van een huisdier. Zo subsidieer ik bijvoorbeeld een
project waarbij men werkt met hondentherapie in woonzorgcentra. En we creëerden ook twee
hondenspeelweiden in parken in Molenbeek », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn
Bianca Debaets.
In de bijgevoegde bestanden vindt u de meest voorkomende hondenrassen in België, gewest per
gewest gerangschikt. Opvallend is verder nog dat het afgelopen jaar 103 honden verloren zijn
geraakt en 15 honden gestolen werden.
« Een hond is een plezier om te hebben. Maar er komen ook heel wat verplichtingen voor het baasje
bij kijken: respect voor het welzijn van de hond en respect voor andere mensen die niet altijd een even
grote hondenfanaat zijn. Denk daarom goed na bij de aankoop van een hond. Ga ik er heel het jaar
door voor kunnen en willen zorgen? Helaas vallen er elke vakantie opnieuw gevallen te betreuren van
achtergelaten honden. Dat moeten we voorkomen », besluit Bianca Debaets.
Ter herinnering : de verplichte kattenregistratie zal midden dit jaar in werking treden. Het gaat om
een gelijkaardige database voor katten als de Dog ID.
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